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 املقدمة
 ك آله ك صحبه ك من كاله..  , احلمد هلل ك الصالة ك السالـ على رسوؿ هللا

 أما بعد:
معػػاث تبػػني معػػ   فػػٌّف املصػػتلحات دتػػل علادػػح عدنػػدة دػػق  علػػ  ك  سػػ قل علػػى 

فمصتلح أهح احلدنث من أكثػل املصػتلحات الػم  مػط ا ا ارػا طرخيػا اػونال مػن 
الصلاع ك ال فسريات  فأهح احلدنث ععدما نتلق ال ـو   بادر  لقائ ا إىل الذهن  فئػة 
من املسلم  هلػ   وهاػار  الفيلنػة ك الفقا ػة ا مقابػح فئػات ك مػذاهم أ ػلل مػن 

 املسل من.
 هذا املوضوع ك اسباب إ   اره:أمه ة 

فعظػػلا يمه ػػة هػػذا املصػػتلح ا طرنػػ  املسػػلم  ك داضػػله   ك ل ػػارن  مػػن الصػػلاع 
الفيػػلم الػػذم صػػاغ هػػذا املصػػتلح ا مواها ػػه للفػػلؽ اليالم ػػة اي ػػلل نسػػ وهم 
عل عػػا اف فقػػى علػػى الظػػلكؼ ك املالبسػػات الػػم أدت إىل د اكػػة هػػذا املصػػتلح  ك 

  فلقة املسلم .دق ال نس خدـ ا 
 مشيلة البحث:

حياكؿ هذا البحث دراسة أسباب  ال تور الػذم حلػق اػذا املصػتلح  هػح كػاف  تػورا 
اب ع ا أـ كاف اضتلاراي كاف البػد معػهو كمػا هػع العوامػح الػم لعبػني دكرا ا إدػداث 

 ال غري الذم الأ على هذا املصتلحو
 معا  البحث:

عا  ال حل لػػع د ػػث نقػػـو البادػػث ب حل ػػح املػػعا  املسػػ خدـ ا هػػذا البحػػث هػػو املػػ
ظػػواهل عػػدة دػػق نصػػح إىل الػػدكافط الػػم أدت إىل الصػػ الة الفيلنػػة ملصػػتلح أهػػح 
احلػػدنث   بعػػد أف كػػاف مصػػتلحا علم ػػا نسػػ خدـ ملػػن ةػػغح يحلػػدنث ركانػػة كدرانػػة  
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هلذا فقـو يلبحث ا أدكار عدة دػق فصػح إىل املػلاد  يهػح هػذا قػد خ كضػط  تػة 
 على الشيح اآليت:البحث 

 املبحث ايكؿ: بداايت ظاور عل  احلدنث
 ك ف ه ثالث متالم :

 املتلم ايكؿ: معا  الصحابة ا ال عامح مط احلدنث العبوم.
 املتلم الثاين: ظاور الوضط ا احلدنث.

 ث.نظاور عل  مصتلح احلد املتلم الثالث:
 دنث:املبحث الثاين: ال تور العلمع ك الفيلم ملصتلح أهح احل

 املتلم ايكؿ: إس عماالت أهح احلدنث كمصتلح علمع.
 إس عماالت أهح احلدنث كمصتلح فيلم. املتلم الثاين:

املتلػػػم الثالػػػث: قعػػػة  لػػػق القػػػلآف ك اثريهػػػا ا ال حػػػوؿ الفيػػػلم ملصػػػتلح أهػػػح 
 احلدنث. 

 
 
 

 البادث
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 املبحث ايكؿ: بدايت ظاور عل  احلدنث
 املتلم ايكؿ

 ال عامح مط احلدنث العبوم معا  الصحابة ا
إال ماكػاف مػن    مل نيػن احلػدنث قػد دكف بعػدك العيب )صػلى هللا عل ػه ك سػل     وىف

لين بق ػني   قد اف اى ك كاف عاد ال شلنط  عمح فلدم لبعض الصحابة ك هو قل ح
نقػط بعلػا  كػاف أك   ك كػافوا ااهػة ملعلفػة ديماػا   حتػدث أمػاما  جدة مس مسائح

ااهػػة    علػػه أك الف  ػػا أك القلػػا  بعػػض مسػػائح أك العصػػوص ا فاػػ  ا إةػػياالت
داهػة بعلػا  لػبعض ف مػا  بػلزتمن هعػا ا  لك املسائح   للبحث عن رأم الشلع 

  .حيفظوفه من أدادنث العيب )صلى هللا عل ه ك سل 
دسم ماها ان من بعػض املػلكايت كػاف بعػض الصػحابة نتلػم ةػاهدا علػى اللكانػة ك 

  ك كمػػا فعػػح عمػػل مػػط أ  موسػػى ا ُأبػػو بيػػل ا قلػػ ة مػػرياث ا ػػدةمثلمػػا فعػػح 
. أك كػاف نػلده إىل ّ. أك كاف نس حلفه كما ركم عػن علػعِددنث االس ئذاف الثالث

ايصوؿ املعلكفػة  مثلمػا فعػح عمػل ععػدما  رد قػوؿ فاامػة بعػني قػ ا ا ففقػة املػلأة 
 ك قاؿ : ))ال فكرؾ ك اب ربعػا املتلقة ععدما رأل أف قوهلا خيالى الثابني ا ك اب هللا

 .ْسعة فب عا لقوؿ إملأة الفدرم أدفظني أـ فس ني  ك 
قد كاف لبعلػا  اسػ دراكات علػى بعلػا  اآل ػل ف مػا نلكفػه أك مانصػح أف فسػم ه ك 

بعقد امل وف دسم املسػ فاد مػن مععػاه الظػاهل. ك قػد كافػني عائشػة معلكفػة ا ذلػك 
هابػػػػة رنػػػػلاد مػػػػا اسػػػػ درك ه عائشػػػػة علػػػػى دػػػػق رتػػػػط ارمػػػػاـ الهركشػػػػع ا ك ابػػػػه )ار

الصحابة   أعدادا كبرية من اس دراكارا  ف ه أربط ك عشلكف اس دراكا هلا على أعالـ 
الصػػحابة ب ػػعا  : أبػػو بيػػل ك عمػػل ك علػػع ك ابػػن عبػػاس ك ابػػن عمػػل ك عبػػدهللا بػػن 
عملك العاص ك أبو هلنلة ك مػلكاف بػن احليػ  ك أبػو سػع د اوػدرم ك ابػن مسػعود ك 
عبدهللا بن الهبري ك علكة بن الػهبري ك هػابل بػن عبػدهللا ك أبػو الحػة ك أبػو الػدردا  ك 
ةػػ بة بػػن عثمػػاف ك عبػػداللزتن بػػن عػػوؼ  ك عبػػداللزتن بػػن أ  بػػك ك فاامػػة بعػػني 
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قػػ ا  ك علػػى أزكاج العػػيب  )صػػلى هللا عل ػػه ك سػػل   ف مػػا الػػل مرياثػػه  ك ك مػػط لػػه 
 .5ثالث عشلة اس دراكا هلا عامة

وص الس واع ك اب الهركشع ك مساه )ع  ارصػابه ا اسػ دراؾ عائشػة علػى  ك قد
  .ٔالصحابة  أم رهح هافباا

أما من د ث كثلة اللكانة فقد كاف الصحابة ن فاك وف ا ذلك  ك قد فص أبوهلنلة ك 
هو من امليثلنن أٌف عبدهللا بن عملك بن العاص كاف أكثل معه ددنثا ك أفه كاف ني به 

إفي   هعمػوف أٌف أيهلنػلة نيثػل احلػدنث علػى رسػوؿ هللا )صػلى هللا عل ػه ك فقاؿ: ))
سل     ك هللا املىٍوًعدي  إيٌن كعني إملأن مسي عان  ألـه رسوؿ هللا )صلى هللا عل ه ك سل   
علػػػى مػػػحً  بتػػػا  ك كػػػاف املاػػػاهلكف نشػػػغلا  الصػػػفق ييسػػػواؽ  ك كافػػػني ايفصػػػار 

تي مػن رسػوؿ هللا )صػلى هللا عل ػه ك سػل   ذات نشغلا  الق اـ علػى أمػواهل   فشػًاد
ػ فلننـو  فقاؿ: )) من نبسط ردا ه دق أقلعى مقالم  مث نقبله   ةػ ئا مسعػه  ىنعسى

 .ٕما  . فبستني بيلدة كافني علٌع  فو الذم بعثه يحلق مافس ني ة ئا مسع ه معه 
و سػع د ك قد كاف ابػن عمػل ك أفػا بػن مالػك ك إبػن عبػاس ك هػابل بػن عبػدهللا ك أبػ

 ٖاودرم ك عائشة من امليثلنن لللكانة أنلا.
ك كاف لبعض الصحابة درانة ا موضوع ما أكثل مػن لػريه  فقػد كػاف دذنفػة أعلماػ  
يلفنت ك هو نب  سبم ذلك بقوله: ) كاف العاس نسػألوف رسػوؿ هللا )صػلى هللا عل ػه 

ك قػد كػاف ب ػعا   . ٗك سل   عن اوري  ك كعني اسأله عػن الشػل فافػة أٍف نػدركا.. 
أعلماػػ  يل فسػػري  ك أعلماػػ  يلفػػلائض ك كػػاف ب ػػعا  ألػػهما  يلسػػعة العمل ػػة ك لػػري 

العمل ة للعيب )صلى هللا عل ه ك سل  ..ك مل نين هذا ال فاكت التب عع بػ  الصػحابة  
قد ةيح   اران مس قال عن يقع الصحابة يس  أهح احلدنث سػوا ن كمصػتلح علمػع 

  يٌف الباعػث مل نيػػن موهػودا  يف اليػح كػػاف علػى مػاكرثوه مػػن اك عملػع أك فيػلم
العػػيب )صػػلى هللا عل ػػه ك سػػل   مػػن الػػدنن  شػػلنعا ك عق ػػدة  ك كافػػني اػػلؽ اللكانػػة 
النػهاؿ بػػ  الصػحابة ك هػػ  عػدكؿ ك نعػػلؼ بعلػػا  بعلػا ك مل نيػػن السػعد قػػد اػػاؿ 
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 قػ  ا اللػبط ك دفػ  بعد  كما أٌف ال ثبػني ا الػلكاايت مل نيػن ررػاـ بػح لػهايدة ال
ايمافػػة  ك ماكػػاف مػػعا  لعقػػد امل ػػوف كػػاف فقػػدان للفاػػ  الاععػػا ا عدالػػة الػػلاكم اك رد 

 اللكانة.
أصحاب احلدنث ك   اما ماذكله املس شلؽ هولد سال عن كهود فلنق  من الصحابه

   فغري صح ح من كها :َُأصحاب اللأم
ف الػػلأم مقابػػح احلػػدنث بػػح كػػافوا الوهػػه ايكؿ: كػػوف الصػػحابة مل نيوفػػوا نسػػ عملو  

نقفوف ععد العص ك نل هموف به ك الن جاكزكفه   ك مل نين احلدنث قد د له اللعى 
 ك الوضط بعد. 

)صػلى هللا عل ػه ك  الوهػه الثػاين: مل  يػن املسػائح ا أكؿ عاػده  بعػد كفػاة اللسػوؿ 
 سل   قد ا سعني بعد بشيح لً ييوف مدرسة يس  أهح اللأم.

 
 الثايناملتلم 

 ظاور الوضط ا احلدنث
كػػاف الصػػحابة خيتئػػوف بعلػػا  بعلػػا ليػػن النيػػذبوف بعلػػا  بعلػػا ف مػػا نلكفػػه مػػن 
ايدادنث قاؿ بلا  ف عازب : )ل ا كلعا كاف نسمط ددنث العيب)صلى هللا عل ػه ك 
سػػل    كافػػني لعػػا ضػػ عة ك أةػػغاؿ  ك ليػػن كػػاف العػػاس مل نيوفػػوا نيػػذبوف ف حػػدث 

فل  نين هعاؾ داهة لإلسعاد ك ا ػلح ك ال عػدنح دػق الػذنن .   ُُالشاهد الغائم 
كقط ب عا   ةئ من اوالؼ ك الق اؿ مل نلكا ددنثا فالفا للتائفة املقابلػة دػق نقػوم 

 .ُِالفه
مل نين الوضط ا العاد العبوم قد فشأ  لانة ماددث كاف  يػذنم املشػلك  لػه مػن 

ار د أفػه كػاف ني ػم للعػيب )صػلى هللا اند ة اللسالة عموما   ك إدعى أدده  بعد أف 
ليػن مل نػهًع صػو ه ك مل نػهًح إديػاف مػن آمػن يلعػيب )صػلى هللا عل ػه ك  ُّعل ه ك سل  

سل  . هػذا مػن اند ػة الػودع املعػهؿ  أمػا احلػدنث فقػد بػدأ يلظاػور بشػيح أكػ  ا 
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جيػػلؤ  امللدلػػة الثاف ػػة مػػن الػػدعوة ك هػػع ملدلػػة املدنعػػة د ػػث هػػع الفػػكرة ال شػػلنع ة  مل
املعافقوف  ا املدنعة املعورة على الوضط ليػوف مسػادة املدنعػة صػغرية ال صػلح ملثلػه  
ك ليوهن  أنلا قد  ظاهلكا يردياف  ك ايه  من ذلك ليوف العيب )صلى هللا عل ه ك 

 سل   د ا نلزؽ ففع مثح هذه احلالة النس ق   الوضط ك نيشى أمله  سلنعان. 
اػد ايكؿ للصػحابة بعػد العػيب )صػلى هللا عل ػه ك سػل  . ك اس مل ايمل هيػذا ا الع

اس مل ايمل ك البواعث هيػذا ا عاػد كبػار ال ػابع  أنلػا فلػ  نظاػل الوضػط عجػلد 
د وؿ فئات من ايعاه  إىل الدنن؛ لوهود أكثلنة الصحابة ا احل اة ك ا املدنعة ك 

  دق  هػِّ-ُّ) مصار ا عادهنسمح هل  يرف شار ا اي -هنع هللا يضر – مل نين عمل
 -هنع هللا يضر -ال  ػػػح هػػػو علػػػى نػػػد أ  لفلػػػفة اُوسػػػع  فبعػػػد أف بيونػػػط عثمػػػاف بػػػن عفػػػاف 

يوالفػػػػػة مسػػػػػح للصػػػػػحابة يالف شػػػػػار ا ايمصػػػػػار   ك ازدادت مسػػػػػادة الدكلػػػػػة ا 
  فبػػدأ رؤكس الفػػنت  ظاػػل ا أكا ػػل عاػػده  فيػػاف أكىل بػػداايت  هػػػ ّٓ-ِّ)عاػػده

 هللا رضػػع –ظاػػور الوضػػط  هكنػػل رسػػائح علػػى بعػػض الصػػحابة أمثػػاؿ علػػع ك عائشػػة 
ليػػوف عثمػػاف أك   ف اػا يمساػػ  ك احلػػث علػى ارف فاضػػة بوهػػه عثمػػاف  -رت عػػا عػعا 

هللا عل ػه  عماله ظلمة دسم ما كضعوا عل ه  لين مل نين الوضػط علػى العػيب )صػلى
ك سل     فياف هل  ما أرادكا ف قدـ أهػح الفػنت مػن العػلاؽ ك مصػل إىل املدنعػة كقػني 

هػػػ   فاف شػػل اللعػػم ا املدنعػػة  ك  ّٓذم احلجػػة  ُٖاحلػػ  ك ال ػػالوا اول فػػة ا )
ك هػػ  ّٕ)ك الصػف   هػػ ّٔ) يوالفة ك كقوع ف عػة ا مػحهػ  َْ)بعد مبانعة علع 

يل العلاؽ بق ادة علع ك معسيل الشاـ بق ادة معاكنػة كا  الشق الذم كقط ب  معس
عثمػػاف عل اػػا  أصػػبحني الب ئػػة معاسػػبة ك ما ئػػة للوضػػط  ك مػػن آتر هػػذه احلػػلكب ك 
كالوقػػائط  ػػلكج اوػػوارج مػػن معسػػيل علػػع علػػى  لف ػػة دادثػػة ال حيػػ   ك اد ػػوائا  

مػػن الصػػحابة  ك  يحلػػلكرا   كػػافوا أكؿ فلقػػة  ظاػػل للعلػػن ك  يفػػل اللاضػػ  يل حيػػ   
كاف هذا الوقني كقني معشأ الش عة أنلا  ك قػد ظاػلت أنلػا الغػالة السػبئ ة بق ػادة 

 ُْعبدهللا بن سبأ ك إدعى اللهعة ك ألوه ة علع.
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مل  قى الف عػة ععػد هػذا احلػد بػح قػد اػاؿ ك  فػاق  دػق اػاؿ نػد الغػدر علػع بػن أ  
 أنلا  ك مل  هؿ الف عة مس ملة. )رضع هللا ععاما  االم ك ابعه احلس 

ك قػد عػ  ب بػػن سػرينن عػػن اللكانػة ا هػذا الػػهمن ك قػاؿ : )مل نيوفػػوا نسػألوف عػػن 
ني الف عػػة  قػالوا: مسػػوا لعػػا رهػػالي   ف عظػل إىل أهػػح السػػعة ف ف ػػذ عػػارسػعاد  فلمػػا كق

  .ُٓددنثا   ك نعظل إىل أهح البدعة فالنف ذ ددنثا  
لزتن هػػذا الػػهمن بقولػػه : ) مل نيػػن العػػاس نسػػألوف عػػن ك قػػد دػػدد   ثمػػة بػػن عبػػدال

. ك مػات ف ػار الثقفػع مق ػوال سػعة ُٔارسعاد دق كاف زمن املخ ػار  فػارموا العػاس 
 هػ ا اليوفة على ند مصعم بن الهبري. ك فقح اوت ػم البغػدادم بسػعده عػن ٕٔ)

ثان عػن العػيب أ  أفا احللاين: )قاؿ املخ ار للهح من أصحاب احلدنث: ضػط   دػدن
 .ُٕ)صلى هللا عل ه ك سل   أيٌن كائنه بعده  ل فة 

ك قاؿ اوت م: )ا فق أهح العلػ  علػى أٌف السػماع  ٌػن ثبػني فسػقه الجيػوز  ك نثبػني 
فسق أبمور كثرية الخت ص يحلدنث. أما مػاخي ص يحلػدنث معاػا: مثػح أٍف نلػط م ػوف 

سػػاف د امل ػػوف  ك نقػػاؿ: إٌف ايدادنػػث علػػى رسػػوؿ هللا )صػػلى هللا عل ػػه ك سػػل   ك أ
  . ُٖايصح ا ال ف  ش عن داؿ اللكاة كاف هلذا السبم 

ايربعػػ  مػػن اهلجػػلة د ػػث بػػدأت  هػػػ َْ) ك دػػدد الػػدك ور مصػػتفى السػػباعع سػػعة
. ك لعػح ُٗالف عة  كحد الفاصح ب  صفا  السعة ك  لوصػاا مػن اليػذب ك كالوضػط

عمدة السباعع هع كالـ ابن السرينن الذم أكردانه  لين  كالـ   ثمػة أكثػل حتدنػدا 
 هػػ   ك أف املتالبػة يرسػعاد ا قػوؿ ابػن ٕٔد ث ددده بهمن ظاور ف ار الثقفع )

السػػرينن ال عػػا يللػػلكرة ظاػػور الوضػػط بػػح ارد  ػػاط  أمػػا ا بدانػػة الف عػػةفل  نيػػن 
ى اللل  من اوالؼ مل نين ادده  نقوم هافبه ادنث الوضط قد ظال  كماسبق عل

ل ا ععد التػلؼ اآل ػل  لانػة مػاظال ا هػذا الوقػني ك بعػده بقل ػح اكنػالت بع ػدة 
 اللهعة ك ارمامة. مثح إدعا  ابن السبأ ا 
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ك اووارج كأكؿ فلقة مارقة كافوا أصدؽ لساان من أٍف نلعوا ددنثا على العيب )صلى 
ليػػن الف عػػة قػػد ه ػػأت الب ئػػة للوضػػط ك  اصػػة بعػػد ظاػػور الفػػلؽ   هللا عل ػػه ك سػػل   

ايكل ػػػة ك بعػػػد مق ػػػح احلسػػػ  ا فاهعػػػة كػػػلبال   ك كػػػاف أكؿ ظاػػػور امػػػل  الوضػػػط ا 
فلػػائح ايةػػخاص  دسػػم قػػوؿ  ابػػن أ  احلدنػػد الشػػ عة هػػ  أكؿ مػػايدركا ا هػػذا 

اليػذب ا أدادنػث إعلػ  أٌف أصػح (اُاؿ مث قابلا  بعض السعة عثله  ك هو نقوؿ: 
 .َِالفلائح ها  من هاة الش عة.. 

قاؿ ابن عباس: )..إاٌن كعا ملةن إذا مسععا رهالن نقوؿ: قاؿ رسوؿ هللا)صلى هللا عل ه ك 
ك أصغ عا إل ه آبذافعا  فلما ركم العػاس الصػعم ك الػذللوؿ  مل   سل   اب درى ه أبصاران

عبػاس هػذا كػاف بعػد علػع اسئعاسػا . ك لعح قػوؿ ابػن ُِأن ذ من العاس إاٌل مافعلؼ 
 –بلكانة سف اف بن ع  عة بسعده عن ااكس: )أيت ابن عباس بي اب ف ػه قلػا  علػع 

   ك عػػن أ  اسػػحاؽ  ِِفمحػػاه إالٌ قػػدر  ك أةػػار سػػف اف بػػن ع  عػػة بذراعػػه  -هنع هللا يضر
   قػػاؿ رهػػح مػػن أصػػحاب علػػع: -هنع هللا يضر – ا  بعػػد علػػع ةػػقػػاؿ: )ملػػا أدػػدثوا  لػػك اي

   ك قاؿ أبوبيل بن ع اش: مسعني املغػرية نقػوؿ: )مل ِّقا لا  هللا   أمل عل و أفسدكا 
ا احلػػػػػدنث ععػػػػػه إالٌ أصػػػػػحاب عبػػػػػدهللا بػػػػػن  -هنع هللا يضر –نيػػػػػن  نصػػػػػدؽ علػػػػػى علػػػػػع 

 .ِْمسعود 
ك كاف للباعث الس اسع دكره ا كضػط ايدادنػث  دػق ا الفلػائح  ك اسػ مل أمػل 

. فللوقػػى بوهػػه هػػذه ِٓوؾ إىل عاػػد اوالفػػة العباسػػ ةالوضػػط لػػدع  اللؤسػػا  ك امللػػ
احللكػػػة الوضػػػاعة قػػػاـ العلمػػػا  بسػػػن قػػػواف  ارسػػػعاد ك اللكانػػػة ك الػػػم كافػػػني أصػػػلاا 

عل اػػا دسػػم اللػػلكرة  فمػػن هعػػا كػػاف  ادكاود ا العاػػد السػػابق  فأصػػلوها ك ز موهػػ
بدانة عل  املصتلح الذم علؼ املش غلوف به أبهح احلدنث  قػاؿ أبػو لػدة: ) دييػن 
أٍف نقػػاؿ بيػػح ثقػػة ك اامئعػػاف: إف البحػػث ا الػػلاكم ك املػػلكم ك ارسػػعاد  فشػػأ ا 

. إذان مل نين دق هذا الوقني عل  احلػدنث ك ِٔأكا ل مع صى القلف ايكؿ للاجلة 
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خ صػػوف بػػه ك إف كػػاف هعػػاؾ الػػلكاة موهػػودكف بػػ  املسػػلم  دكف دت ػػهه  يسػػػ  الامل
  اص  ك كما هو معلـو مل نشط أمل  دكنن احلدنث بعد.

 
 املتلم الثالث

 ظاور عل  مصتلح احلدبث
القواعػػػػد الػػػػم  بعاهػػػػا الصػػػػحابة ك كبػػػػار ال ػػػػابع  أصػػػػبحني  قاعػػػػدة علم ػػػػة أصػػػػلاا 

ل عدنح أكؿ  توات ا هذا اُاؿ  فقد كاف بعػض    ك قد كاف ا لح ك ا ِٕالعلما 
الصحابة ك كبار ال ابع  قد  يلموا  من قبح ا بعض رهػاؿ الػلكاايت  فممػن  يلػ  
ا اللهاؿ من الصػحابة: عبػدهللا بػن عبػاس  عبػادة بػن الصػامني  أفػا بػن مالػك. ك  

ن كػػػاف كالمػػػا قلػػػ ال لقلػػػة اللػػػعى ك فدر ػػػه ا عاػػػده . ك  ػػػن  يلػػػ  ا اللهػػػاؿ مػػػ
 هػػ ك ب بػن سػرينن َُْ  هػػ  ك عمػار الشػعيب )ّٗال ابع  : سع د بػن املسػ م )

 ِٖ هػ.َُُ)
قاؿ أبو لدة: )ديين حتدند زمن فشو  الوضط للحدنث أبكا ل مع صى القلف ايكؿ 

للاجػػلة  ك حتدنػػد فشػػو  فقػػد املػػنت ك ارسػػعاد مػػن أكائػػح عاػػد الصػػحابة ك ال ػػابع    
 ِٗديفاظاا ايمعا  .  فل   ين فجوة ب  السعة ك

ك نقوؿ الدك ور فورالدنن العكر: ) اس قل معاه   اللكانة ا أكا ل عصل ال ابع  على 
: ) مث إف مػن بعػد  ابػن دجػل. ك نفنػد ذلػك كػالـ َّد  أ ذ معاه  ال دكنن   عوع 

الصحابة  لقوا ذلك معا   ك بذلوا أففسا  ا دفظه ك  بل غه  ك كذلك من بعده   
أفٌه د ح ف من بعد الصحابة ا كح عصل قـو  ن ل ا لػه اهل ػة ذلػك ك  بل غػه   إاٌل 

ك معا  من  عمد ذلك  فد لني اآلفة من هذا الوهه.   فأ تأكا ف ما حتملوا ك فقلوا
فاقػػاـ هللا اائفػػة كثػػرية مػػن هػػذه ايمػػة للػػذب عػػن سػػعة فب ػػه )صػػلى هللا عل ػػه ك سػػل   

  بػح كػاف املذمومةالغ بة  من   ك مل نىعٌدكا ذلكف يلٌموا ا اللكاة على قصد العص حة
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كاهبا ذلك علػ ا  كهػوب كفانػة  مث ألػى احلفػاظ ا أمسػا  اُػلكد  ك بػا كثػرية  كػح 
 .ُّمعا  على مبلغ علمه  ك مدار ماكصح إل ه اه ااد 

ليػػن ال ػػدكنن ا علػػ  احلػػدنث كػػاف ا البدانػػة م بعثػػلة ا الي ػػم  ك مل نبػػدأ  دكنعػػه 
صا إالٌ ا القلف اللابط أمػا ماقبػح هػذا ال ػارن  )ا أكا ػل القػلف الثػاين بػدئ ال فا  ال

ب ػػأل ى بعػػض مبادػػث معػػه علػػى ةػػيح أبػػواب مسػػ لة ا موضػػوعارا  جيمػػط املوضػػوع 
 .ِّالوادد هه  اك اهها   يوف ك اي لت فا عق اسعا ال ـو 

أك ذاؾ بػح ديػػل ك كمػا هػو طرنػ  العلػـو لػػ ا هعػاؾ نػـو حتػدد ك ػـو فشػػو  هػذا العلػ  
أبدكار دق نعل  ك نظال للع ػاف  ك قػد ةػاع عػن كثػرينن  ػن صػعفوا ا طرنػ  علػ  
املصتلح أٌف ارماـ اللامالمهم أكؿ من صعى ا هذا اُاؿ نـو ألػى ك ابػه )اثػدث 
الفاصػػح   ك لعػػح معشػػأ هػػذا ارع قػػاد كػػالـ ابػػن احلجػػل الػػذم قػػاؿ ) فمػػن أكؿ مػػن 

ب اللامالمػػهم ا ك ابػػه ثاثػػدث الفالصػػحث   ليعػػه مل  صػػعى ا ذلػػك: القاضػػع أبػػو
ك هعػػاؾ فػػلؽ  . ليػػن ابػػن دجػػل قػػاؿ )مػػن أكؿ  ك مل نقػػح )أكؿ مػػن   ّّنسػػ وعم.. 

 . ّْ كبري ب  العبار  
لين ا احلق قة اللامالمػهم لػ ا أكؿ مػن ألػى ف ػه بػح هػو أكؿ مػن رتػط مسػائله ا  
ك ابه املذكور. بح أكؿ من صعى ف ه كاف الشػافعع د ػث  يلػ  ا بعػض مسػائله ا  
ك ابػػه )اللسػػالة    ك اللسػػالة ك إف أع ػػ  ك ػػاي ا أصػػوؿ الفقػػه فالسػػعة هػػه  مػػن هػػذا 

ا . ك بعػد الشػافعع  علػع بػن املػدنا)ت العل  ك عل  املصتلح هػه  مػن السػعة أنلػ
 هػػػ  هػػو اقػػدـ مػػن دييػػن إضػػافة ذلػػك إل ػػه  فقػػد الػػى ف ػػه  بشػػيح  أكضػػح ا ِّْ

 ك هػػػػو مػػػن أكػػػػابل ةػػػػ وخ البخػػػػارم  دسػػػم مػػػػاذكله احلػػػػاك  مػػػػن أهػػػها  مسػػػػ قلة. 
مصعفا ه  هع: ك ػاب )ايسػامع ك اليػاث    ك ػاب )اللػعفا     ك ػاب )املدلسػ      

ا اللهػػاؿ ك فحػػص عػػعا     ك ػػاب )التبقػػات   ك ػػاب )مػػن  ك ػػاب )أكؿ مػػن فظػػل
ركل عػػن رهػػح مل نػػله    ك ػػاب )علػػح املسػػعد    ك ػػم )العلػػح رمساع ػػح القاضػػع     
ك اب )علػح ابػن ع  عػة    ك ػاب )مػن الحيػ   ادنثػه ك النسػقط   ك ػاب )اليػاث     
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بة سػائل ك اب )الوه  ك اوتأ   ك ػاب )قبائػح العػلب   ك ػاب )مػن فػهؿ مػن الصػحا
البلداف   ك اب )ال ارن    ك اب )العلض على اثػدث   ك ػاب )مػن دػدث مث رهػط 
ععه   ك اب )حيىي ك عبداللزتن ا اللهػاؿ   ك ػاب )سػفالت حيػىي   ك ػاب )الثقػات 
ك املثب ػػػ    ك ػػػاب )ا ػػػ الؼ احلػػػدنث   ك ػػػاب )ايسػػػامع الشػػػاذة   ك ػػػاب ) فسػػػري 

ات   ك ػػاب )مػػن  عػػلؼ يسػػ  دكف اسػػ  للنػػم احلػػدنث   ك ػػاب )اي ػػوة ك اي ػػو 
أب ػػػػه   ك ػػػػاب )مػػػػػن نعػػػػلؼ يللقػػػػػم   ك ػػػػاب )العلػػػػح امل فلقػػػػػة   ك ػػػػاب )مػػػػػذاهم 

. ك الظػػاهل مػػن أمسػػا  هػػذه املصػػعفات أهنػػا اد ػػوت معظػػ   ػػاالت علػػ  ّٓاثػػدث  
 املصتلح.

هػ  فال صػع ى ا هػذا العلػ  َِْ -َُٓفباع بار عمل الشافعع الذم  عاش ب  )
 ػػل القػػلف الثػػاين اهلجػػلم   ك قػػد ظاػػل للوهػػود بشػػيح أقػػول ا بػػداايت بػػدأ ا أكا

  هػ  ك ما ألفه ف ه.ِّْاملدنا )ت القلف الثالث يع بار كفاة ابن 
هػػ  ةػػ   البخػارم هػػه ان صػػغريان ا ُِٗك ق ػح إف ي  بيػػل بػن عبػػدهللا بػن الػػهبري ) 

هػػػػ   ك فشػػػله ِٖٖعلػػػ  املصػػػتلح  قػػػد ركاه ععػػػه بشػػػل بػػػن موسػػػى صػػػا  السػػػدم )
 .ّٔهػ  ا ك ابه ثاليفانة ا عل  اللكانةث ّْٔاوت م البغدادم )
نع ػ  فف سػا هػ  مقدمة صح حه بعض قواعد عل  احلدنث ُِٔك قد ضمن مسل  )

هػػ  ا رسػال ه يهػح ميػة د ػث  يلػ  عػن معاجػه ِٕٓا  اله  ك كذلك ابوداكد )
هػ   ا  ادتػة ك ابػه ِٕٗا سععه ك بعض مسائح لعل  املصتلح  ك من مث الكرمذم )

 ّٕثا امطث  ادتة مامة ك فف سة عن عل  العلح.
مه ا ذلك هو حيػىي أما من د ث ا لح ك ال عدنح فريل الذهيب أٌف أكؿ من رتط كال

هػ    ك مػن مث  يلػ  ا ذلػك  الم ػذه: حيػىي بػن معػ    علػع ُٖٗبن سع د القتاف)
. ك نقػػوؿ قػػع  لرتػػة حيػػىي القتػػاف  )..كلػػه  ّٖبػػن املػػدنا  ك أزتػػد بػػن دعبػػح ك لػػريه 

ك اب ا اللعفا  مل أقى عل ه  نعقح ععه ابن دـه ك لريه  ك نقه كالمػه ا سػفالت 
 .ّٗريا  ك ابن مع  له علع  ك أ  دفص الص
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  ك عل  املصتلح أدد آتر َْك كاف العصى الثاين للقلف الثاين عاد  دكنن احلدنث
 دكنن احلدنث ك ماد ه  فمن التب عع أٍف نظاػل  باعػا ك ن تػور علػى مػل الػهمن  هلػذا 
يلوصػػوؿ إىل  هنانػػةالقلف الثالػػث قػػد ظاػػلت قواعػػد علػػ  املصػػتلح علػػى نػػد علمػػا  

القػػلف اللابػػط فاػػو ام ػػداد هلػػذه احللكػػة ك فلػػجني  ك ظاػػلت مفلفػػات  احلػػدنث.  أمػػا 
هػػ   يسػ  )ال سػونة ُِّكثرية من ذلك رسالة ي  هعفل أزتػد بػن ب التحػاكم )

ب  ددثعا ك أ  ان ف ما مسط من الش   أك قلئ عل ه . ك ا هذا القػلف أنلػا ك ػاب 
واعع   ك ك ػم ف ػه احلػاف  هػػ  )اثػدث الفاصػح بػ  الػلاكم ك الػَّٔاللامالمهم )
هػػػػػ  هػػػػه  ا ةػػػػلكط ايئمػػػػة ا القػػػػلا ة ك السػػػػماع ك املعاكلػػػػة ك ّٓٗابػػػػن معػػػػدة  )

.ك ُْ هػ ك ابه )معلفػة علػـو احلػدنث َْٓارهازة  ك ك م ف ه احلاك  الع سابورم )
لعػػح احلػػاك  أكؿ مػػن رتػػط قواعػػد علػػ  ا ػػلح ك ال عػػدنح كأدػػد أفػػواع علػػ  احلػػدنث  

. مث  بػػط احلػػاك   لم ػػذه أبػػوفع   ايصػػفااين ك ِْمالمػػهم ف ػػه قبلػػهد ػػث مل نػػذكله اللا
ألى )املس خلج على معلفة علـو احلدنث  اس درؾ مافا ه ة خه لين بقع ف ه أنلا 
أة ا  ل عقم عل ه  مث ها  اوت م فأبدع ك أهاد ا هذا اُاؿ بصورة أصبح ملهعا 

  ك )ا ػػامط ي ػػالؽ الػػلاكم ك ليػػح مػػن هػػا  بعػػده   ػػا ألفػػه )اليفانػػة ا عػػ  اللكانػػة
ك ك م ف ػه م لػمعا إايه ك ػبا  كػال مػن ابػن عبػدال  ا  ّْآداب السامط  ك لريمها.

مقدمة )ال ما د   ك ابن ايثري ا مقدمة )هامط ايصػوؿ . ك ألػى ف ػه أنلػا قاضػع 
هػػػػ  )ارملػػػاع إىل معلفػػػة أصػػػوؿ اللكانػػػة ك  ق ػػػد السػػػماع   ك أبػػػودفص ْٓٓع ػػػاض )
هػ  )ماالنسط اثدث هاله   ك  ػن ك ػم ف ػه ك اةػ ال ابػن الصػالح ُٖٓامل اجنع )

 هػ  ك ابه )علـو احلدنث  املشاور ب)مقدمة ابن الصالح .  ّْٔ)
فقػػػد فلػػػ  هػػػذا العلػػػ  ك أصػػػبح املشػػػ غلوف يحلػػػدنث ركانػػػة ك درانػػػة نعلفػػػوف أبهػػػح 

 احلدنث أك ائمة احلدنث.
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 ملصتلح أهح احلدنثاملبحث الثاين: ال تور العلمع ك الفيلم 
 املتلم ايكؿ

 اس عماالت أهح احلدنث كمصتلح علمع
ظال االس عماؿ العلمع ملصتلح أهح احلدنث مط فشو  هذ العل   ل يوف كصفا ملن 
هل  درانة اذا العل  الذنن كقفوا كسد مع ط بوهه دلكة الوضط الم ظالت  بلهوععػا 

كؿ مػن ألػػى ا هػذا الفػػن  جنػػد أٌف إىل ك ػاب )اللسػػالة  للشػافعع ك الػػذم سػبق أفػػه أ
اسػػ عماال ه الن جػػاكز هػػذا اراػػار العلمػػع االصػػتالدع  فقػػد اسػػ عمله ا موضػػع   
نقوؿ ا ايكؿ: )ك ركل بعػض الشػام   دػدنثا لػ ا  ػا نثب ػه أهػح احلػدنث  ف ػه أٌف 

  ك ا الثاين: )نع   على أهػح احلػدنث أبف إذا اةػكركوا ا ْْبعض رهاله  اولوف.. 
حلػػدنث عػػػن اللهػػػح أبف نسػػ دؿ علػػػى دفػػػ  أدػػػده  عوافقػػة أهػػػح احلفػػػ   ك علػػػى ا

 .ْٓ الؼ دفظه خبالؼ دف  أهح احلف  له 
ك كػػذلك فعػػح مسػػل  أنلػػا ا مقدمػػة صػػح حه  كإف كػػاف نػػلكم أثػػل ابػػن سػػرينن عػػن 
متالب ا  يرسعاد بعد الف عة د ث أ ذكا عن أهح السعة ك  لكوا أهح البدعة. فأهح 

الػدائلة الفيلنػة ك لػ ا أهػح احلػدنث العلمػع الػذم حيػاف  علػى  لػك  السعة هعا هػو
الػػػػدائلة  ك مػػػػن مث نفػػػػ ح ك ابػػػػه يرديػػػػاف علػػػػى فاػػػػ  أهػػػػح السػػػػعة ك ملكاي ػػػػه يلتػػػػلؽ 

مانف ػذ ععػه اسػة احلدنث ػة لب ػاف الصح حة  ك الن د ح مسل   أبكثػل  ػا ن تلبػه الدر 
 .ْٔماالنف ذ ععهك 

ال عػػػدنح كلمػػػة )صػػػادم احلػػػدنث  أك )أهػػػح  ك كثػػػريا مػػػا اسػػػ خدـ علمػػػا  ا ػػػلح ك
مصتلح ا ا لح ك ال عػدنح. مػن ذلػك جنػد كاحلدنث  على أهل ة ال حمح ك ايدا   

أف كػػال مػػن أنػػوب السػػخ  اين ك أزتػػد بػػن دعبػػح جيلدػػوف ثفلقػػد بػػن نعقػػوب السػػبخع 
 .  ْٕدنث  مط كوفه من صاحلع البصلةدهػ  ث أبفه )ل ا صادم ُُّ)

 ) عبػػػػدهللا بػػػػن حيػػػػىي بػػػػن أ  كثػػػػري  : )مل نيػػػػن مػػػػن أهػػػػح ك قػػػػاؿ حيػػػػىي بػػػػن معػػػػ  ا
 . ْٗ. ك كذلك قاؿ أبوزرعة  ا حيىي بن سع د: )مل نين من أهح احلدنث ْٖاحلدنث 
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ث ا سػا ح بػن أ  صػا  ك ب ك قاؿ الكرمذم: ) ك هيػذا  يلػ  بعػض اهػح احلػدن
بػػػن إسػػػحاؽ ك زتػػػاد بػػػن سػػػلمة ك ب بػػػن عجػػػالف ك أةػػػباه هػػػفال  مػػػن ايئمػػػة  إ ػػػا 

. ك َٓ يلمػػوا فػػ ا  مػػن قبػػح دفظاػػ  ا بعػػض مػػا رككا ك قػػد دػػدث عػػعا  ايئمػػة 
نس عمله بعفا املعاث ا مواضط أ لل أنلا. ك قاؿ أبػوهعفل بػن أ  ةػ بة: )سػألني 

دػػدث ععػػه أبوةػػااب  فقػػاؿ: كػػاف عثماف ػػان   ك مل نيػػن مػػن أهػػح أيفعػػ   عػػن القاسػػ  
 .ُٓاحلدنث 

هػػذه االسػػ عماالت هػػه  مػػن مصػػتلحات ا ػػلح ك ال عػػدنح كداللػػة علػػى أهل ػػة ركانػػة 
احلدنث أك عدماا  ك  اؿو من أٌم صبغة فيلنة  ك كذا اس عماؿ املصتلح ففسػه ا 

 داؿ  وص ى علمائه.
إٌف صعاعة احلدنث ك معلفة أسبابه من الصح ح  -رزتك هللا -قاؿ مسل : )ك اعل  

ك السق    إٌ ا هع يهح احلدنث  اصة؛ يهٌن  احلفاظ للكاايت العاس ك العارف  اػا 
 . ِٓدكف لريه .. 

تلح ك يل حدنػػد كقػػني  ػػدكنن السػػعة ك فشػػأة علػػ  احلػػدنث بفعوفػػه فيػػاف هػػذا املصػػ
كا حللكػة الوضػط ك ب ػاف املخ لفة مصتلح علمع  نسػ خدـ للداللػة علػى الػذنن  صػد

داؿ اللكاايت ك اللكاة  ك ما  قبح من ايدادنث ك ما لد  فأهػح احلػدنث مل نيػن ذا 
داللة فيلنة إاٌل من هذه العاد ة  ك إف كافني هذه الداللة اس ملت دق بعػد ال تػور 

 الدال  الذم الا عل ه من العاد ة الفيلنة. 
ة؛ يهٌن  مط ال صدم للكاايت أهح الفػنت ك أهح احلدنث هعا مل نق صل على أهح السع

ك اليذب من الفلؽ املخ لفة  ارج السعة  صدكا انلا للوضاع  من السعة ففساا   
كمػػا أهٌنػػ  قبلػػوا ركاايت لػػري السػػعة أنلػػا إف كػػاف الػػلاكم مػػن أهػػح احلػػدنث ك أهػػال 

فالفاصػػح كػػاف كهػػود ةػػلكط اللكانػػة املع ػػ ة  مػػن ذلػػك مػػاب عوه مػػن ركانػػة ل حملػػه .
املب دع هح نقبح ركان ه أـ الو فا  لفوا ا ذلك علػى آرا  ذكػله اوت ػم البغػدادم  

 كهع:
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 مععني اائفة قبوؿ ركااير   ك لعح هفال   ن كفل امل أكل . .ُ
ذهبػػني اائفػػة مػػن أهػػح العلػػ  إىل قبػػوؿ ركاايرػػ  إذا كػػافوا  ػػن النسػػ حلوف  .ِ

 اليذب ك الشاادة ملن كافقا .
ايكثل إىل قبوؿ ركان ا  إذ كافوا من لري الػدعاة ك قالني اائفة معا  ك ه   .ّ

 لبدع ا .
 ّٓ ك ذهم رتاعة من أهح العقح ك اليالـ إىل قبوؿ ركان ا  متلقا.  .ْ

ك الذم عل ه العمح ععد صاديب الصح ح  أهٌن  رككا عن ركاة مػن الفػلؽ امل خلفػة  
سػػري ه  ضػػابتا إعمػػاال يلقاعػػدة الػػم مػػل عل اػػا كثػػريكف مػػعا : )أٌف مػػن كػػاف عػػدالن ا 

لعلمه ك ددنثه  م مسيان ابح الصدؽ ا عقله ك ركان ه  نيلكل ععػه ك نيقبػح ددنثػه  
ك لػػو كافػػني لػػه بدعػػة رأم  ك فهعػػة هػػول  إذا كػػاف ذلػػك عػػن اكنػػح لػػعص أك ةػػباة 

   صادؽ اللاجة -  أم: السعه –. قاؿ ابن دجل: )) ك معا  زائغ عن احلق ْٓلألثل 
. ك ٓٓ  بدع ػػه نقػوًٌ  مل إذا معيػلان  مػاالنيوف ددنثػه مػػن  ػذنف فلػ ا ف ػه د لػة  إالٌ أٍف 

رعا بيفػله  فقػاؿ: ))ك ال حق ػق: أفٌػه النػلد  ذاعكرض على من رٌد ركانػة أهػح البػدع م ػ
فالف اػػا مب دعػػة  ك قػػد  بػػالغ ف يفػػل  أفٌ فػػل ببدع ػػه؛ يٌف كػػح اائفػػة  ػػدعع كػػح مي

 ػط التوائػى  فاملع مػد أٌف فالف اا  فلو أ ذ ذلك على اراالؽ  السػ لـه  يفػري رت
ك كػذا  ةالذم  لدُّ ركان ه من أفيل أملان م وا لان من الشػلع  معلومػا مػن الػدنن يللػلكر 

 . ٔٓمن اع قد عيسه  
هيػػػذا كػػػاف أهػػػح احلػػػدنث العلمػػػع ا إفصػػػاؼ فػػػالف ا   قػػػاؿ ابػػػن دبػػػاف: )ك أمػػػا 
املع حلػػوف املػػذاهم مػػن الػػلكاة مثػػح: اررهػػا  ك الػػلفض ك مػػا أةػػباهاما  فػػّان  ػػ ح 

ذا كػػافوا ثقػات علػػى الشػلط الػػذم كضػععاه  ك فيػػح مػذاهبا  ك ما قلػػدكه اأب بػاره  
. ك قػاؿ ٕٓيوفػوا دعػاة إىل مػا اف حلػوا.. إالٌ أٍف ن –هح ك عػال  –ف ما ب عا  إىل هللا 

علع بن املدنا: )لو  لكني أهح البصلة حلاؿ القدر  ك لو  لكػني أهػح اليوفػة لػذلك 
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  ك هػذا دل ػح عػن كثػلة ركاايرػ  عػن لػري ٖٓ لبػني الي ػم  -نعػا ال شػ ط –اللأم 
  أهح السعة.

عػة  قػالوا مسػوا أما قوؿ ابن سرينن: )مل نيوفػوا نسػألوف عػن ارسػعاد  فلمػا كقعػني الف 
لعػػا رهػػالي   ف عظػػل إىل دػػدنث أهػػح السػػعة ف ف ػػذ دػػدنثا   ك نعظػػل إىل أهػػح البػػدع 
فالنف ذ ددنثا  . فاذا ل ا على إاالقه اسم ما أكردانه من الشواهد  دؿ على 
 الفػػػػػػه ا إاالقػػػػػػه   إذ لػػػػػػ ا مػػػػػػن ةػػػػػػلكط قبػػػػػػوؿ اللكانػػػػػػة أك  صػػػػػػح حه سػػػػػػع ة 

العدالػػة ك هػػو االرػػاـ ا ايهل ػػة احلدنث ػػة: اللاكم فاالرػػاـ الػػذم نسػػقط بػػه الػػلاكم 
إالٌ  -اذا مل خيلهػه مػن الػدنن -الػلاكم بػه سػقط نفػال  املذهم الفيػلماللبط   اما 

 .كما بب عاه  موضط ال امة ك الشك علههك إذا أثل ا ايهل ة احلدنث ة 
 

 املتلم الثاين
 اس عماالت أهح احلدنث كمصتلح فيلم

مصػتلح أهػح احلػدنث ل حولػه إىل مصػتلح ذم داللػة فيلنػة ال تور الذم الأ علػى 
إضافة إىل اس عماله ايصلع العلمع مل حيدث من أكؿ كهلػة مػن اسػ عماؿ املصػتلح  
بػػػح اد ػػػاج كق ػػػا ك أسػػػباي دق ق ػػػة  ف هوععػػػا إىل ك ػػػاب )الفقػػػه ايكػػػ   ي  دع فػػػة  

ح احلػدنث كمػا كأقدـ ماك م ا العق دة الجنػد ف ػه ارسػ عماؿ الفيػلم ملصػتلح أهػ
ةاع ا ك م امل ػأ لنن   ك إٍف كػاف أبودع فػة  نقصػد ا ك ابػه هػذا ب ػاف عق ػدة أهػح 
السعة ك رد أفيار الفلؽ اي لل ك الذم نعص على أمسا  بعلػا  أد ػاان   ك أد ػاان 
أ ػػلل ضػػمعا فمثح ععػػد كالمػػه عػػن القػػلآف نػػعص صػػلادة أفٌػػه كػػالـ هللا املعػػهؿ  ك إف 

  املسػػألة الػػم أصػػبحني ٗٓ اب عػػا لػػه فلوقػػة ك كػذلك  الك عػػا  لػػهلفظعػا بػػه فلػػوؽ  ك ك
 – مشيلة كبػرية بػ  أهػح احلػدنث ك السػعة ك لػريه . ك ععػدما نػ يل  عػن الصػحابة

نػػذكل أفٌػػه  النػػذكله  إالٌ يوػػري ك النيفػػل مسػػلما بػػذفم مػػامل نسػػ حله  ك نػػلد  -مهنع هللا يضر 
. كػػح َٔاوػػوارج ا د ػػوؿ املػػفمع  العػػار انلػػا علػػى امللهئػػة ا ارديػػاف  ك املع هلػػة ك
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هذه املسائح من املسػائح الػم كثػل ف اػا اوػالؼ ك كػ  بػ  أهػح احلػدنث الفيػلم ك 
 الفلؽ اي لل ف مابعد  لين هو النذكل أهح احلدنث أك مذهبا  ف ما نلدبه. 

ليػػن ا ك ػػم امل ػػأ لنن جنػػد االسػػ عماؿ كاضػػح فيػػاف بدانػػة هػػذا ظاػػور مفلفػػات ا 
الثالث حتمح اسػ  السػعة أك مػاقلب معاػا  بػ  ا افػم االع قػادم يهػح السػعة  القلف

علػػى فاػػ  أهػػح احلػػدنث دسػػم مػػارككه مػػن ايدادنػػث الصػػح حة  ك أللػػم هػػذه 
املفلفػات   بػػاث هنػػ  سػػلد الػػلكاايت ا أبػواب مععوفػػة ا مسػػائح عقدنػػة ك الػػم كثػػلت 

ا البػاب سسػعادها ردا علػى مػن دوهلا  ادالت كالم ة كق ه  فياف رنلاده  اللكانػة 
اسػػ عمح اليػػالـ ا فامػػه ك دػػق نقصػػ  اوصػػـو بيػػوف دل لػػه مػػن الي ػػاب ك السػػعة 

هػ   ك )ك اب السػعة  ُِْالصح حة. من  لك املفلفات: )السعة  يزتد بن دعبح 
هػػػ ا )أصػػوؿ ُْٖهػػػ   ك اسػػ مل ايمػػل هيػػذا إىل الالليػػائع ِٕٖربػػن أ  عاصػػ  

ك ا ماعػػة  ا القػػلف اوػػاما   ليػػن للحػػاف  أ  بيػػل أزتػػد بػػن اع قػػاد أهػػح السػػعة 
هػ ك اي ا ب اف إع قاد أهح احلدنث يس  )إع قاد أئمة أهح ُّٕإبلاه   ارمساع لع 

احلػػدنث    ك إف ا  لػػى دػػوؿ أصػػح ال سػػم ة بسػػبم السػػقط ا املختواػػة  فػػذكل 
 -اومػػػ ا للزتنعبػػػدا بػػػن ب - يسػػػ  )إع قػػػاد أهػػػح السػػػعة   ليػػػن ققػػػق الي ػػػاب

اس درؾ الععواف ا آ ل ستور الي اب د ث نقوؿ ف ه املفلى: )هػذا أهػح الػدنن ك 
. ك ال سػم ة سػوا  كافػني أصػل ة أـ ال  ال لػل ُٔاملذهم اع قاد أئمػة أهػح احلػدنث 

بغلضػػعا د ػػث الي ػػاب نػػدؿ أف االسػػ عماؿ الفيػػلم يهػػح احلػػدنث كػػاف موهػػودا ا 
عصػػػػل ارمسػػػػاع لع أم القػػػػلف اللابػػػػط اهلجػػػػلم. ك نقػػػػوم هػػػػذا اسػػػػ عماؿ أ  احلسػػػػن 

 هػ  له ا ك ابه )مقاالت ارسالم    اذا املعاث ا ذكله اال  الؼ ِّْايةعلم )
 ػػػث قػػػاؿ: ) ا  لػػػى املسػػػلموف عشػػػلة أصػػػعاؼ: ال شػػػ ط ك اوػػػوارج ك امللهئػػػة ك د

املع هلة ك ا ام ة ك الللارنة ك احلس ع ة ك البيلنة ك العامة ك أصػحاب احلػدنث  ك 
. ك ععػدما نفصػح جيمػط بػ  قسػم   ِٔاليالب ة أصحاب عبػدهللا بػن كػالب القتػاف 

ه أهح احلدنث ك السعة: ارقلار يهلل أهح السعة ك أهح احلدنث ك نقوؿ: )رتلة ماعل 
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بقػػػلا ة  شػػػالحاع إىل بدعػػػة ك ال د.مػػػن كصػػػفا  )نػػػلكف  افبػػػة كػػػح  ّٔك مالئي ػػػه.. 
 .ْٔالقلآف ك ك ابة اآلتر.. 

أمػػا ا القػػلف اوػػاما اهلجػػلم قػػد أصػػبح هػػذا املصػػتلح م ػػداكال ك ف ػػه ألػػى ارمػػاـ 
ث . ك ألػى ف ػه أبوعثمػاف هػ   ك ابه )االف صػار يهػح احلػدنْٖٗأبومظفل السمعاين 

هػ ف ك ابه )عق دة السلى ك أصحاب احلدنث . ك كذلك البغػدادم ْْٗالصابوين 
ععدما نذكل أهح السعة ك نصػعفا  ذتاف ػة اصػعاؼ نػذكل أهػح احلػدنث مػط أهػح الػلأم 
ا الصى الثاين ك نقوؿ: )الذنن اع قدكا ا أصوؿ الػدنن مػذهم الصػفا  ة ا هللا ك 

 مث نفصح ا ب اف اع قاده . ٓٔ  ك   أكا من القدر ك ارع هاؿ ا صفا ه ايزل ة

ك جند ا القلف السادس مثاال ال دصلا نس عمله البغوم بعفا الداللػة د ػث نقػوؿ  
ا ةػػلده حلػػدنث ))إٌف هللا أفػػلح ب وبػػة...   نقػػوؿ : )ك امل قػػدموف مػػن أهػػح احلػػدنث 
فاموا من هذه ايدادنث ماكقط الكرل م ف ػه مػن ايعمػاؿ ك اي بػار عػن فلػح هللا 

هػح  ك مل نشػ غلوا ب فسػريها مػط إع قػاده  أٌف عهكهح  ك أثب وا هذه الصفات هلل عهك 
  .ٔٔهللا سبحافه ك  عاىل معهه عن صفات املخلوق  

 ٕٔك ععدما أنيت إىل القلف السابط جند أف املصػتلح الفيػلم قػد كمػح ععػد ابػن   م ػة
الفئة فئة عقدنة يم  ػاز إضػافة إىل عملاػ  احلػدنثع     ك اصبحني هذهٖٔك ابن الق  

بح ك ند ح ف اا من مل نش غح يحلدنث مػاداـ نػدنن يراػار الفيػلم يهػح احلػدنث 
الفيػػلم. نقػػوؿ  إبػػن   م ػػة: )ك ػػن الفعػػا أبهػػح احلػػدنث املقصػػلنن علػػى مساعػػه أك  

ظػاهلان ك ياعػان   ك اب ه اك ركان ه  بح فعا كح من كاف أدػق افظػه ك معلف ػه ك فامػه
 .ٗٔك ياعان  ان ك ا باعه ظاهل 

ك السبم ا هذا ال حوؿ ظاور مسائح كالم ة ك اس عماؿ اللأم ا العقائػد د ػث مل 
  سبق معاملة هذه العصوص اذه التلنقة.
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  ك كػػػاف َٕهػػػػ  أكؿ مػػػن  يلػػػ  ا القػػػدر ا زمػػػن الصػػػحابةَٖفيػػػاف معبػػػد ا اػػػا )
دػػق  ُٕالوهػػود فػػأفيل الصػحابة ذلػػك ك ةػػععوهالقػدر اكؿ مسػػألة كالم ػػة ظاػلت ا 

 . ِٕقاؿ ابن عمل: ))القدرنة  وس هذه ايمة  
ك ا فق املفر وف ارسالم وف ك البادثوف أٌف أكؿ مػن أظاػل ففػع الصػفات ك  عت لاػا  
كاف هعد بن دره   ك هو أكؿ من قاؿ أبٌف القلآف فلوؽ  ك عػن سػبم أ ػذه اػذه 

ود ك أ ػذه عػعا   ليػن هعػاؾ مػن نػلل أٌف العػ ش بػ  االرا  فق ح:إفٌه عاش بػ  ال اػ
ال اػػػود الػػػذم نغلػػػم علػػػ ا  اػػػابط ال جسػػػ   ك   شػػػب ه هللا خبلقػػػه كػػػاف لػػػه ردة فعػػػح 

  كمػػا دفعػػه إىل ّٕعيسػػ ة علػػى هعػػد  فػػأظال ففػػع الصػػفات ارهل ػػة دفعػػا لل جسػػ  
ا . ك قػد كلػد هعػد ْٕال أكنح العقلع احلشػد اليبػري مػن ارسػلائ ل ات إىل احلػدنث

هػ   أم عػاش ا العصػى الثػاين للقػلف ايكؿ َُٓهػ   ك ق له  الد القسلم ا ْٔ
ك د ح ا اوما اي ري من عمله ا القلف الثػاين  عػاش ا ظػح الدكلػة ايمونػة. ك 
قػػد اثػػل أبفيػػار هعػػد  ك قػػد لقػػع ا اػػ  كعػػد بػػن درهػػ  يليوفػػة د ػػث كػػاف نسػػين 

مػػػعا  ال أكنػػػح ك عػػػدـ اره مػػػاـ بعلػػػ  اي ػػػري  كأ ػػػذ ععػػػه أفيػػػاره ك معاجػػػه ك هػػػو 
احلدنث  ك نع   ا ا   الشخص ة الم كػاف هلػا اثػري كبػري ا حتلنػك اآلرا  اليالم ػة 

 -ٖٕا الوسػػط ارسػػالمع ك أثػػلت ا فػػلؽ كثػػرية بعػػده  ك قػػد عػػاش ا اػػ   بػػ  )
  ٕٓ هػ أم هنانة القلف ايكؿ إىل اللبط ايكؿ من القلف الثاين.ُِٖ

الذم اق ح  العامل ارسالمع بسم هعد ك ا ا  أددث ضػجة ا اُػاؿ هذا املعا  
الفيػػػلم ك هعلػػػه فسػػػتا  : أهػػػح السػػػعة ا مقابػػػح  صػػػوما  الفيػػػلن   ك أكؿ مػػػن 

هػ  اسػ عمله ا مقابػح أهػح َُُاالق لف  أهح السعة ف ما نبدك هو ب بن سرينن 
سميافعػػا أٍف  ػػدد أكا ػػل البػػدع  ك الفعػػلؼ أدػػدان إسػػ عمله قبلػػه ف مػػا كصػػلعا  هلػػذا 

العصػػػى الثػػػػاين مػػػػن القػػػلف ايكؿ كبدانػػػػة ال حػػػػوؿ الفيػػػلم ا اُ مػػػػط ارسػػػػالمع ك 
املواهاػػة بػػ  أهػػح ال أكنػػح ك ال عت ػػح مػػط علمػػا  السػػعة  ك أبػػلز مػػن زتػػح لػػوا  أهػػح 
السػػعة كػػافوا أهػػح احلػػدنث املخ صػػ  ا اللكانػػة ك الدرانػػة  كػػوهن  أدرل عاصػػح مػػن 
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ثور ك املبػػ  ملػػا أةػػيح ا الي ػػاب ا ايدادنػػث  ك كػػوف اوصػػومة ا االع قػػاد املػػأ
الفقه مل  يػن ذات اثػري مثػح اوصػومة ا العقائػد  د ػث اال ػ الؼ ا الفقػه نعػدرج 
حتػػػني قاعػػػدة إذا أصػػػاب اُ اػػػد لػػػه أهػػػلاف ك إذا مل نصػػػم لػػػه أهػػػل كادػػػد  ا دػػػ  

 وصػػ ى إمػػا املسػػ ق   اك اال ػػ الؼ ا العقائػػد مل نيػػن نعػػدرج حتػػني ذلػػك بػػح كػػاف ال
 اللاؿ ك اللالؿ.

الفارؽ ب  اثػورنن أف أهػح السػعة أك أهػح احلػدنث كػافوا نػلكف أٌف اليػالـ ا مسػائح 
ارع قاد  وق ف ة اليالـ ف ه نيوف دسم مػاكرد بػه العصػوص مػن الي ػاب ك السػعة  

أم إذ ك الواهػػم علػػى املسػػل  ارفق ػػاد ك ال سػػل   ك عػػدـ اوػػوض ف ػػه يلعقػػح اك الػػل 
هػػذا لػػ ا  الػػه. ك القػػلب مػػن عاػػد العبػػوة ك صػػفا  عق ػػدر  ك قلػػة املسػػ جدات ك 
اوصػػومات ف ػػه هعلاػػ  علػػى املػػعا  املػػذكور  كمػػا فامػػوا مػػن العصػػوص الػػواردة ا 
العاع عن ا داؿ أفه نقصد به هذا اُاؿ   هلذا مل نين الصفات ارهل ة ك القػدر مػن 

إلػ ا   ك هػذا املػعا  كػاف مػعا  ايكائػح ضػد  املسػائح الػم ةػيلني مشػيلة يلعسػبة
. فاةػػػ ال عػػػن مالػػػك بػػػن أفػػػا ا مسػػػألة ٕٔالفػػػلؽ اليالم ػػػة ععػػػدما أظاػػػلكا للوهػػػود

ارسػػ وا  قولػػه: )االسػػ وا  لػػري  اػػوؿ  كالي ػػى لػػري معقػػوؿ  كارديػػاف بػػه كاهػػم  
 .ٕٕكالسفاؿ ععه بدعة  

كرة ال ػأل ى ف ػه د ػث ك لعح اللجة اليالم ة ا أكؿ أمػله كافػني قػددة مل  بلػغ ضػل 
ليعػه نلكػه ف ػه علػى   أكؿ ماظال ا هذا اُاؿ كػاف ك ػاب أ  دع فػة )الفقػه ايكػ  

هػ   ا هذا الوقني ك اين ا القػدر علػى ُٕٗعق دة أهح السعة. كما ألى ابن كهم 
النقة اثدث   أم سلد اللكاايت دكف د وؿ ا السجاالت اليالم ػة. ك ألفػوا ف مػا 

ا  االت الصلاع كق ه ك  اصة اللد علػى ا ا ػة  مػن ذلػك: ألػى احلػاف  بعد ك با 
  ك اي مساه )ارس قامة ا السعة ك اللد  قِّٓ أبوعاص   يش ش بن أصـل العسائع

أ  احلس  ب  ك ابعلى أهح البدع ك ايهوا    لين مل نصلعا الي اب   ك اد ول  
هػػػػػ املسػػػػمى )الػػػػلد ك ال عب ػػػػه علػػػػى أهػػػػح ايهػػػػوا  ك البػػػػدع  ّٕٕامللتػػػػع  بػػػػن أزتػػػػد



 ................................................................. دراسة تحليلية  التطور الداللي لمصطلح أهل الحديث   

                                      

                
                                                     

 
                                         

                                                                                                                                                                                            
 

 العدد
                                                                                                57  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                    22                                                                                                                                                                                    

  رجب                                                                                                                    
 هــ0441                                                                                                                

  
                                                                                                    آذار 01                                                                                                                       

 م2109                                                                                                                

 998                                                     مجلة كلية العلوم االسالمية                         

 
 

 املوهػودة بعض أههائه  ك اب امللتع هػذا مػن أقػدـ املصػادراملخصوص لب اف الفلؽ 
موهػػود ا ك ػػاب  أصػػـل بػػن  شػػ شبػػ  أنػػدان  ك كػػذلك بعػػض مػػلكايت   ا الفػػلؽ

. ك أةػػار إبػػن القػػ   إىل  ٖٕاثػػم الصػػامني )إثبػػات أدادنػػث الصػػفات  ك هػػو فتػػوط
 ارس قامة ك قاؿ: ك اب 

 .ٕٗك اقلأ ك اب االس قامة لللضا     ذاؾ ابن أصـل داف  ريين
هػػػ   )الػػلد علػػى الهاندقػػة ك ِِٗ)الػػلد علػػى ا ام ػػة  لعبػػدهللا بػػن قحمػػد ا عفػػع 

 ا ام ة يزتد بن دعبح   )اللد على الهاندقة ك ا ام ة  لعبدالعهنه بػن حيػى اليعػاين
هػػ   )الػلد علػى ِٔٓهػ   ) لق أفعػاؿ العبػاد ك الػلد علػى ا ام ػة  للبخػارم َِْ

هػػػػ   )السػػػعة ك الػػػلد علػػػى ِْٔاللفظ ػػػة  ثمػػػد بػػػن أزتػػػد بػػػن دفػػػص بػػػن الهبلقػػػاف 
هػ   )مصعى ا مسألة اللف   أزتد بن ِّٕا ام ة  ايثـل أزتد بن ب بن هاين  

ؼ ا اللفػػػ  ك الػػػلد علػػػى ا ام ػػػة ك هػػػػ   )ار ػػػ الِٕٓب بػػػن احلجػػػاج املػػػلكزم 
هػػػػػ   )الػػػػلد علػػػػى ِٕٔاملشػػػػباة   )اكنػػػػح ف لػػػػى احلػػػػدنث  ربػػػػن ق  بػػػػة الػػػػدنعورم 

هػػػ   )الصػػفات ك الػػلد علػػى ا ام ػػة  لععػػ   بػػن َِٖا ام ػػة  ي  سػػع د الػػدارمع 
رسػػػالة ا أف القػػػلآف لػػػري فلػػػوؽ  ربػػػلاه   بػػػن إسػػػحاؽ ) هػػػػ  ِِٖزتػػػاد اوهاعػػػع 

هػ   )الػلد علػى ِٓٗ   )اللد على ا ام ة  احلي  بن مع د اوهاعع  هػِٖٓاحلل  
هػػ   )الػلد علػى ا ام ػة  ِّّا ام ة  ربلاه   بن ب بػن علفػة املعػلكؼ بعفتونػه 

هػ  )اللد على من نقوؿ إٌف القلآف فلوؽ  أزتد ِّٕلعبدالعهنه ابن أ  داخ اللازم 
ام ػػػة  )الػػػلد علػػػى اللفظ ػػػة  ب بػػػن هػػػػ   )الػػػلد علػػػى ا ّْٖبػػػن سػػػل ملن العجػػػاد 

 كهح هفال  من أهح احلدنث. هػ  ّٓٗاسحاؽ بن معده 
ك من ذلك أنلا )ال ود د  يبن  هدية  )رسػالة السػجهم يهػح الػ من   )معػاظلة ا 
القلآف  ربن قدامة املقدسع  ك ظال ف ما بعد مفلفات ابػن   م ػة ك ابػن القػ   ك إف  

قػػد صػػبغ صػػبغة كالم ػػة سػػع ة لعصػػلة أهػػح احلػػدنث  ك كػػاف أسػػلوب هػػذنن اي ػػرينن 
هذا الذم ندؿ أٌف كالدة املدرسة ايةعلنة كافني ف  جة اب ع ة كق ه مل تلبات عصػله 
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د ث كاف أسلوب أهح احلدنث مل نيػن كاف ػا ا رد  لػك الفػلؽ املسػ حدثة د ػث مل 
بودسػػن  يػن ناػ من يلعقػح ك سػػلد الػلكاايت كمػا دأب عل ػه أهػػح احلػدنث  ك كػاف أ

ايةعلم دامح هذه التلنقة ا دندة للد ك اسئصاؿ ةػباار   ليػن كقػوع ايةػعلم 
ا بعػػض أ تػػا  كعفػػع ايفعػػاؿ ار   ارنػػة بػػذات هللا  ك اكنػػح الصػػفات او نػػة  ك 
إفيار السبب ة ك ابائط اية ا  ك القوؿ يليسم  كح ذلك أدل إىل اصتداـ أ لل 

 َٖه  ب  املدرسة ايةعلنة ك أهح احلدنث.لين هذه امللة ب  أهح السعة ففس
 

 املتلم الثالث
 قعة  لق القلآف ك اثريها ا ال حوؿ الفيلم ملصتلح أهح احلدنث

احللكة اليالم ة الم ةقني النقاا معذ هنانػة القػلف ايكؿ بظاػور معبػد ا اػا مل  ع ػًه 
ك مل   وقى  ك مل نين اللد ك الذـ الذم مارسه أهح السعة ك علمػا  احلػدنث ضػدها  
كف الن سهنائاا  بح كاف ال حوؿ ايه  ا  لك ايايـ ك ا ال ارن  ارسالمع أنلا نـو 

 هػػ  ك سػابط  لفػا  بػا َُٕهللا املػأموف ابػن هػاركف اللةػ د  )اع لى أبوالعباس عبػد
أموف قبػػان لليػػالـ ك يهػػح العظػػل ك املػػالعبػػاس عػػلش اوالفػػة بعػػد أب ػػه ببغػػداد. كػػاف 

 هػػػػ  اك ُِٖ – ُٖٗم ػػػاثلا عػػػذهم ارع ػػػهاؿ.  ك قػػػد ديػػػ  عشػػػلكف سػػػعة بػػػ  )
  ـ . ّّٖ-ُّٖ)

ة ضػػد فػػالفع عق ػػدة ارع ػػهاؿ ا أراد املػػاموف ا آ ػػل ةػػاور  الف ػػه إسػػ عماؿ القػػو 
القلآف  القائح أبف القلآف فلوؽ  يهح ذلك ك م إىل داكمه  على بغػداد إسػحاؽ 
. ك هػذه احلادثػة  سػمى يثعػة  بن إبلاه    ععدما كاف املأموف  ارها ععاا لغهك الػلـك

اا   ا ال ارن  ارسالمع ك الم مشلني ثالثة أصعاؼ من العاس ك ه : اثدثوف  الفق
 احلياـ أك القلاة.

بعد أف اس ل  ك اب اول فة أدلل إسحاؽ بن إبلاه   رتاعػة مػن اثػدث  ك الفقاػا  
ك احليػػاـ  ب ػػعا  أزتػػد بػػن دعبػػح  فقػػلأ علػػ ا  ك ػػاب اول فػػة مػػل   دػػق فامػػوه  مث 
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مػعا  مػن اسػ جاب  قعاعػة كجاب سػ سأهل  كاددا بعد كادد عن رأنا   فمعا  من أ
  فلمػا هػا  الػدكر علػى ُٖلري مانفمن به  ك معا  من راكغ ا ا واب ق ة أم أظال 

أزتػػد بػػػن دعبػػح  قػػػاؿ لػػه اسػػػحاؽ: )مػػػا قوؿ ا القػػلآف. قػػػاؿ: هػػو كػػػالـ هللا. قػػػاؿ: 
أفلوؽ هوو قاؿ: هػو كػالـ هللا الأزنػد عل اػا. فام حعػه عػا ا اللقعػة  فلمػا أ ػى علػى 

ٿ        ٿٿ     ٺ  ٿ    چ:  -أم أزتػػػػد –قػػػػاؿ    چٺ  ٿ        ٿ چ

  ك أمسك عن النشػباه ةػئ مػن  لقػه ا معػاث ُُالشورل:  چٹ  ٹ    
 . ِٖمن املعاين  كالكهه من الوهوه 

مػػعا  أزتػػد كػػاف كاضػػحا أفٌػػه الخيػػوض ا ةػػئ مل نػػلٍد بػػه الػػعص   لػػذا قػػاؿ: )ال أزنػػد 
مط عل اا . مث ملا ام حعه اسحاؽ عا ا ك اب اول فة  اكمح ابن دعبح اآلنة د ث  

   چٿ     ٹ  ٹچك ارثبػػػػػات    چٺ  ٿ        ٿ چبػػػػػ  العفػػػػػع 
د ث عق دة أهح السعة  هلذا إعكرض عل ه ابن بيا  ايصغل كهو كاف  ن امػ حن ك 
اس جاب ك قاؿ: ))أصػلحك هللا  إفٌػه نقػوؿ: مس ػط مػن أيذف بصػري مػن عػ     فاف بػه 

كصػى  بصريثو قاؿ: هو كمااسحاؽ فاس فصح من أزتد كقاؿ: )مامعاث قوله ثمس ط 
 .ّٖا كصى ففسه مففسه. قاؿ: فما مععاهو قاؿ: الأدرم  هو ك

: )ق  بػة ك عبػدهللا بػن ب بػن احلسػن  ك ابػن علىٍ ػة ايكػ  ك   ن اسػ جاب مػن القػـو
ابػن البيػػا  ك عبػداملعع  بػػن إدرنػا ابػػن بعػني كهػػم بػن معبػػه  ك املظفػل بػػن ملهػػا  ك 

  ْٖك رهأل من كلػد عمػل بػن اوتػاب قاضػع اللقػة رهح ضلنل ل ا من أهح الفقه  
ك البػػػاقع كػػػافوا نقولػػػوف: القػػػلآف كػػػالـ هللا  أمػػػا ابػػػن البيػػػا  ايكػػػ  قػػػاؿ: إٌف القػػػلآف 

 .ٖٓ عوؿ  ملا سأله هو فلوؽو قاؿ: الأقوؿ إفٌه فلوؽ إفٌه  عوؿ
اليالم ػة السػائدة بػ  احلاةػ ة   اليالم ػه  ك قد كاف يهح احلدنث أفيار ختالى الب ئه

اث تػػػة يملػػػأموف  هلػػػذا أراد حتػػػوهل  إىل عق د ػػػه ليوفػػػه كمػػػا كصػػػى ففسػػػه أفٌػػػه دػػػامع 
الدنن  فعجد ا رسالة املأموف أفٌه نععني هفال  أبكصاؼ لري الئقة  ففع ك ابػه ايكؿ 
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قاؿ ععا : ) ك قد عظ  هفال  ا الة بقػوهل  ا القػلآف الػثٍل ى ا دنػعا   ك احلػلجى ا 
لوا السػب ح لعػدك ارسػالـ  ك إعكرضػوا يل بػدنح ك ارحلػاد علػى قلػوا  أماف ا  ك ساى 

دق علفوا ك كصفوا هللا ك فعله يلصفة الم هع هلل كدده  ك ةػباوه بػه  ك ارةػ باه 
ك هو نقصػد فامػه  –. ك نلل املأموف أٌف كح من كاف هاهال أبمل دنعه ٖٔأكىل خبلقه 

صػػػلح أف نع مػػػد للشػػػاادة ك الف  ػػػا ك فاػػػو بسػػػواه أهاػػػح هلػػػذا الن –كمػػػا نػػػلاه هػػػو 
 القلا . 

ك ملػػا أرسػػح إل ػػه اسػػحاؽ بػػن إبػػلاه   هػػواب مػػن  لػػعوا لإلسػػ جواب  إةػػ د زت ػػة 
املأموف فارما  أبهن  مل مسػو اللسسػة في ػم ا رسػال ه الثاف ػة أكصػافا عػعا  مثػح ) 
 م صػػععة أهػػح القبلػػة   ) ػػن كػػاف نعسػػم إىل الفقػػه  ك نعػػلؼ ي لػػوس للحػػدنث  ك

نعصم ففسه للف  ػا عدنعػة السػالـ . مث نػ ا  بعلػا  سرامػات عػدة مػن ال يػذنم ك 
السلقة ك الع ح من اول فة ك إك ساب ايمواؿ...ك ناددد ب عا  إبلاه   بػن املاػدم 
ك بشل بن الول د يلق ح  ك نتالم من عامله إرساؿ رئس اما إل ه إف مل نس ج با  أما 

   سسػ جواا  ك أ ػذ رأناػ  صػلادة ا  لػق القػلآف  الباقع نوصع إسحاؽ بن إبلاه
ك نقوؿ:  )ك من مل نلهط عن ةلكه  ن مس ني يمري املفمع  ا ك ابك  ك ذكػله أمػري 
املػػفمع  لػػك  أك أمسػػك عػػن ذكػػله ا ك ابػػه هػػذا  ك مل نقػػح: إٌف القػػلآف فلػػوؽ بعػػد 

إىل عسػػػيل أمػػػري بشػػػل بػػػن الول ػػػد ك إبػػػلاه   بػػػن املاػػػدٌم  فػػػازتلا  أرتعػػػ  مػػػوثق  
املفمع   مط من نقـو افظا  ك دلاس ا  ا اػلنقا   دػق نػفدنا  إىل عسػيل أمػري 
املفف   ك نسلًٌما  إىل من نفمن ب سل ما  إل ه  ل عٌصا  أمري املفمع   فٍّف مل نلهعوا 

 .ٕٖ  ك القوة إالٌ يهلل  -إف ةا  هللا  –ك ن وبوا زتلا  رت عا على الس ى 
للسالة حتوال  تريان ا العالقة ا دل ة بػ  املعسػيل السػا ك املعسػيل ك كافني هذه ا

االع ها  ك على رأسا  اول فة  كما كاف من قبح كافني داالت فلدنة مثح ق ح هعد 
 ك ا ا   مل  لقى إىل عقاب رتاعع.
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ك بعد أف أففذ املأموف ك ابه هذا أرسلاا بسلعة بح مل نع ظػل  دػق اولائت ػة  بعػد أٍف 
 لط القـو ملة أ لل لإلم حاف بعػد هػذا ال ادنػد املباةػل  أهػاب املم حىعػوف كلاػ  
إىل القوؿ خبلق القلآف إاٌل أربعة ففػل ك هػ : أزتػد بػن دعبػح   سػجادة  ك القػوارنلٌم  
ك ب بن فوح املللكب. فأمل إسحاؽ بن إبلاه   فشدكا ا احلدند  فلمػا كػاف الغػد 

ب سػػػجاد  فػػػأالق سػػػلاده  ك أصػػػل البػػػاقوف علػػػى ك أعػػػاد علػػػ ا  ارم حػػػاف اسػػػ جا
رأنا   ك ملا ام حعا  ملة أ لل بعد الغد  اس جاب القوارنلم أنلػا فػأالق  ك أصػل 
أزتد ك ب على عدـ القوؿ خبلق القلآف  فشده  إسػحاؽ ا احلدنػد ك إرسػلا  إىل 

 الاوس د ث اول فة موهود.  
اب م أكال علػى أفٌػه ميػله لػري م ػ قن ععدما عل  املأموف أٌف من اس جاب معا  إس ج

عا قاله ا قلبه  ك م ك اي آ ػل ك أمػل سدلػار املم حعػ  رت عػا إىل الاػوس  ليػن 
ملا كافوا يلتلنق مات املأموف ك أرهعوا من اللقة إىل بغداد ك مات ا التلنق ب بن 

د ػث أكدع  إال ازتد .ٖٖفوح ك صلى عل ه أزتد  فلما رهعوا إىل بغداد  يلع سب لا 
ا السجن ذتاف ة ك عشلنن ةالا  مث أ لج إىل اول فة املع ص   أمل املع صػ  ابػن أ  
دؤاد أف نعػػاظلكه  قػػاؿ أزتػػد: )قػػاؿ   عبػػداللزتن  مػػا قوؿ ا القػػلآفو فلػػ  أهبػػه  
فقػػاؿ املع صػػ : أهبػػه. فقلػػني مػػا قوؿ ا العلػػ و فسػػيني. فقلػػني: القػػلآف مػػن علػػ  

 فلوؽ فقد كفل  فسيني..فقاؿ عبداللزتن: كاف هللا ك ال هللا ك من زع  أٌف عل  هللا
القلآفو فقلني: كاف هللا ك العل و فسيني  ...فقلني: ايأمري املفمع   أعتػوين ةػ ئا 
من ك اب هللا أك سعة رسػوؿ هللا دػق أقػوؿ بػه. فقػاؿ ابػن أ  دؤاد: أفػني ال قػوؿ إالٌ 

. بيػػالـ أزتػػد هػػذا نظاػػل ٖٗ اػػذا أك هػػذا  فقلػػني: ك هػػح نقػػـو ارسػػالـ إالٌ امػػاو..
مػػعا  أزتػػد ك فقتػػة  الفػػه مػػط مػػن ام حعػػوه ك هػػع: أٍف النقػػوؿ ةػػ ئا ا الػػدنن إالٌ 
أبدػػػػد ايصػػػػل  الػػػػذم النقػػػػـو ارسػػػػالـ إالٌ امػػػػا  ك هػػػػلل ب ػػػػعا  ك بػػػػ  احلاضػػػػلنن 
معاقشات اونلة سجلني ا سلد ركاايت اثعة  ك قد للبا  د ث مل نس تعوا إثبات 

يصل  الذم سأهل  أزتد ارس شااد به  لين إسحاؽ بن إبػلاه    ػأ ما دعوا إل ه ي



 ................................................................. دراسة تحليلية  التطور الداللي لمصطلح أهل الحديث   

                                      

                
                                                     

 
                                         

                                                                                                                                                                                            
 

 العدد
                                                                                                57  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                    22                                                                                                                                                                                    

  رجب                                                                                                                    
 هــ0441                                                                                                                

  
                                                                                                    آذار 01                                                                                                                       

 م2109                                                                                                                

 999                                                     مجلة كلية العلوم االسالمية                         

 
 

إىل اسػػ عماؿ هػػاه اول فػػة ضػػده ك قػػاؿ: )ايأمػػري املػػفمع  لػػ ا مػػن  ػػدبري اوالفػػة أف 
كهػذا اليػالـ نػدؿ علػى ةػدة دتاسػك أزتػد ا لػة   .َٗختلع سب له ك نغلم  ل ف ػ  

لػػم اول فػػة ك عصػػب  ه  اهػػه كقػػني اثعػػة  ك إعػػكراؼ يهلهديػػة  أتر كػػالـ إسػػحاؽ ل
فأمل أف خيلط ك نللب  فوضط على كلسػع بػ  عيقػاب   ك هػئ يللػلاب  كػح مػعا  
نلػلبه سػوا   فلػلب دػػق ألمػع عل ػه كلمػا أفػػاؽ دعػع إىل قػوهل   فالنسػػ ج م  
فللب ف فني ك ثالث  سواا ك كاف صائما فألمع عل ه ك أالق صلاده  فل  نشػعل 

 دجػػػػػلة ب ػػػػػني ك ق ػػػػػودة قػػػػػد فيػػػػػني  ك كػػػػػاف ذلػػػػػك ا إالٌ ععػػػػػدما أفػػػػػاؽ كهػػػػػو ا
اهلجلم   بعد اثعة إل ـه أزتد معهله الخيلج إىل ا ماعة ك ا معػة ُِِ/رملاف/ِٓ

   ُٗك ام عط عن ال حدنث.
الذنن ثب وا ا اثعة ك مل نس جبوا كافوا أربعة ففل: أزتد بن دعبح ك هو رئ سػا   ب 

بن زتػاد اوهاعػع الػذم مػات ا السػجن  ك أبػو بن فوح الذم  وىف يلتلنق  ك فع   
نعقػوب الب ػواع ك قػد مػات ا سػجن ك دفػن ا ق ػوده ا عاػد الواثػق الػذم اسػ ل  
اوالفة بعد املع ص  ك اس مل على اثعة. ك نذكل ابن كثري معا  أنلا أزتد بػن فصػل 

  ِٗاوهاعع الذم ق ح ا أايـ الواثق أنلا.
ك كػافوا مػن  –ب ك الق ح ك قلة من ثب وا على قػوهل  هذه ايهوا  من الظل  ك اللل 

ك الذم  لج مػن ب ػعا  أزتػد بػن دعبػح د ػا فقػط ليػن ملنلػا ضػع فا ا  -اثدث  
بدفه  قد رفط ابن دعبح كّماـ أهح السعة ك دافظا لفيله  فاعا كاف ال حوؿ الفيلم 

أف من ف ػائ  اثعػة: للعمح ك املقاكمة احلدنث ة ضد الفلؽ اليالم ة. نلل كلكرك.ي وف 
. ك نصػور أزتػد بػن ّٗ)أهنا قػلرت التػابط السػا الػذم اختػذه ارسػالـ كافػة العصػور 

دعبح على أفه أقول الشخصات ا معسيل السعة بح ك اب ل ني السعة ارسػالم ة ا 
 .ْٗةخص  ه فياف ص ه فوزها  ك ضعفه سقوااا
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إرسػاله لعػ  اسػحاؽ بػن  فياف ضلب أزتد ا فعا  قصل اول فة معػهكال عػن العػاس ك
دعبح بعد ضلبه دق نتمأف العاس أفػه خبػري فافػة ثػورر  عل ػه  دل ػح علػى قػوة هػذه 

 ك الم أصبحني إماـ أهح احلدنث ك السعة. ٓٗالشخص ة
قد صالني اثعة مدرسة أهح احلدنث الفيلنة ك قواها بشيح مل  ين بعػد اثعػة مثػح 

ا اللػعى بسػبم اصػتفاؼ مفسسػة احليػ  ماكافني عل اا قبػح اثعػة  بعػد أف اعكراهػ
ا عاػػد ثالثػػة  لفػػا : املػػأموف  املع صػػ   الواثػػق مػػط هباػػة الفػػلؽ اليالم ػػة ك علػػى 
رأسػا  املع هلػة  فيػػاف صػمود أزتػد بػػن دعبػح أمػاـ ال ادنػػد ك حتػني اللػلب اف صػػارا 
دق ق ا هلذه املدرسة الفيلنة ك هذا ما أضفى على ابن دعبح هالة من ال عظػ   كأدػد 

الـ املفسسػػ  ملدرسػػة أهػػح احلػػدنث الفيلنػػة بعػػد اثعػػة  ك إف كافػػني املبػػادئ الػػم أعػػ
دافط ععاا أزتد ك ثبني عل اػا موهػودة قبػح اثعػة ك مسػ عبط مػن  عامػح السػلى مػط 
العصوص املشػيلة  ليػن أزتػد أصػبح فاصػال لوهػوده أك فعائػه أمػاـ ا باػة اليالم ػة 

القلآف ك الصفات ك فامػه لػه اوػط الفاصػح أايـ اثعة. ك أصبح كلمة ازتد ا  لق 
بػػ  السػػع ة أك اررػػاـ أبدػػد ايكصػػاؼ الفػػلؽ اليالم ػػة ذمػػا  هػػذا ماحيػػدث للبخػػارم 
ععػػدما أيرػػ  يلقػػوؿ خبلػػق القػػلآف  مػػا دفعػػه للػػلد علػػ ا  ب ػػأل ى ك ابػػه ) لػػق أفعػػاؿ 

 العباد .
موما المعة قبلاػا ك سقط ا اثعة بعض أعالـ أهح احلدنث اه ماع ا بعد أف كافوا جن

بسػػػبم اسػػػػ جاب ا  لتلػػػػم املسػػػػ جوب  مثػػػػح ابػػػػن املػػػػدنا  ك حيػػػػىي بػػػػن معػػػػ  ك أك 
  ٔٗ  ثمة.

كوف اثعة العقتة ايساس ة ا هػذا ال تػور الػدال  الػذم  ػن بصػدده سػببه أف أهػح 
احلػػػدنث كػػػافوا هػػػ  احلػػػامل  للانػػػة املقاكمػػػة ك الصػػػ  حتػػػني اللػػػغط اللمسػػػع للفػػػلؽ 

ن ارادكا حتدنػػد مسػػار فاػػ  لػػحايت ك ايدادنػػث امل شػػااة الػػم بػػدأ اليالم ػػة  الػػذن
السفاؿ ععاا ك اليالـ ععاا معذ هنانة القلف ايكؿ  كما أٌف اثعة كافني أكؿ مصػادمة 
دق ق ػػة ك أبلزهػػا بػػ  الفػػلق   علػػى امللهع ػػة الفيلنػػة  ك السػػلتة الػػم  وهػػه مسػػار 
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هح احلدنث بق ػادة ابػن دعبػح أحلقػوا . لين إٔٗالفا  ارسالمع العقائدم ك حتددها
إذا اثعػة ‘اهلهدية اذه اثاكلة. ك داف  على النقة امل قػدم  مػن الصػحابة ك ال ػابع 

هذه املدرسة  لين الذم قول ال سم ة ك ابلزها كافني املصدامة  كافني  قونة ل واهد
و احلسػن الدا ل ة ب  أهػح السػعة ففسػاا ععػدما ةػيلني املدرسػة ايةػعلنة بق ػادة أبػ

ايةعلم  فاصبح بعد ذلك إبلاز ارس  ضلكرنة دق ن   الفصح ب  سػع ة ايةػاعلة 
. ك أصػػبح لفػػ  أهػػح السػػعة أكثػػل مشػػوال بػػح ك أد ػػاان نشػػمح ٖٗك سػػع ة أهػػح احلػػدنث

اليػػح إالٌ الشػػ عة  هلػػذا فػػلل ابػػن   م ػػة نفصػػح ا ذلػػك ك نقػػوؿ: )فلفػػ  أهػػح السػػعة 
ثالثػػػة  ف ػػػد ح ا ذلػػػك رت ػػػط التوائػػػى  إالٌ نػػػلاد بػػػه مػػػن أثبػػػني  الفػػػة اولفػػػا  ال

اللافلػػة  ك قػػد نلادبػػه أهػػح احلػػدنث ك السػػعة اثلػػة  فالنػػد ح ف ػػه إالٌ مػػن نثبػػني 
الصفات هلل  عاىل ك نقوؿ: إٌف القلآف لري فلوؽ  ك إٌف هللا نػلل ا اآل ػلة  ك نثبػني 

 .ٗٗالقدر  ك لري ذلك من ايصوؿ املعلكفة ععد أهح احلدنث ك السعة 
فيػػاف ال مسػػك عبػػادئ السػػلى اوػػط الفاصػػح بػػ  م يلمػػة السػػعة ك علػػى مقػػدم ا  

ك ب  أهح احلدنث الذنن ضحوا ا سػب ح دفظػه كثػريا. فيػاف ال سػم ة  ََُايةاعلة
ك ال ـو ععدما نس خدـ مصػتلح أهػح احلػدنث عععػاه  ضلكرنة لب اف هذا اُاؿ أنلا.

اسػ قل عل ػه ك إف كػاف هػذا النعػا ففػع  د ػث اُػاؿ الفرػل  هػذانقصد بػه  عقدمال
 دالل ه العلم ة اواصة ا  اؿ احلدنث ك علومه.
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 اوادتة
إسػػػ عمح مصػػػتلح أهػػػح احلػػػدنث ا أكؿ عاػػػده كمصػػػتلح علمػػػع لوصػػػى  -1

 املعشغل  بعل  احلدنث ك اللكانة.
ظاػػور الوضػػط ا احلػػدنث هعػػح علمػػا  احلػػدنث امػػاـ مسػػفكل ة سػػن قػػواف   -2

دادنػػث دػػق دي ػػه احلػػدنث الصػػح ح مػػن اللػػع ى. ك اللكانػػة ك فحػػص اي
 هذا كاف ا هنانة القلف ايكؿ اهلجلم.

كػػاف الباعػػث الس اسػػع ك دتج ػػد ايةػػخاص مػػن أكثػػل ايسػػباب دافعػػا إىل  -3
 الوضط ا احلدنث.

اسػػ قل معػػاه   اللكانػػة ا أكا ػػل عصػػل ال ػػابع  علػػى أسػػا كافػػني موهػػودة  -4
ك  تػػور ف مػػا بعػػد دسػػم  مػػن قبػػح ا عاػػد الصػػحابة ليػػن بشػػيح أبسػػط 

 داهات العصور.
البحػػث ا ك ػػم ا ػػلح ك ال عػػدنح نػػدلعا إىل االسػػ عماؿ العلمػػع للمصػػتلح  -5

 ععد العلما  ايكائح هلذا الشأف.
خدـ أبػو دع فػػة ا الي ػاب املعسػوب إل ػػه )الفقػه ايكػ   ا العق ػػدة  سػ مل ن -6

 كأدد أقدـ ماك م ا  اؿ ارع قاد أهح احلدنث كمصتلح فيلم.
كػػاف ال حػػوؿ الػػذم اػػلأ علػػى اُ مػػط ارسػػالمع ا اللبػػط ايكؿ مػػن القػػلف  -7

الثػػاين بسػػػبم فشػػو  احللكػػػات اليالم ػػػة ك آرائاػػا ا ايمسػػػا  ك الصػػػفات ك 
 لػػق القػػلآف ك القػػدر ك أفعػػاؿ ارفسػػاف اثػػريا كبػػريا علػػى ال تػػور الػػذم اػػلأ 

 على مصتلح أهح احلدنث العلمع.
السػػعة ا مواهاػػة الفػػلؽ اليالم ػػة قػػد  ظاػػور علمػػا  احلػػدنث كواهاػػة أهػػح -8

أعتػػػاه  هالػػػة مػػػن ال عظػػػ   بػػػ  اُ مػػػط السػػػا ك هػػػذا كػػػاف فػػػواة ال تػػػور 
 الفيلم.
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كػػاف علمػػػا  احلػػػدنث نػػػلدكف بتلنقػػػة أهػػػح احلػػػدنث علػػػى  صػػػوما  نػػػلككف  -9
ايدادنث أبساف دها ل بتلوا اا إع قادات  صوما  لين مط الػهمن إد ػاج 

.بعلا  رفشا  النقة كالم ة    اصة ا  للد اوصـو
إع ال  املأموف علش اوالفة كاف بدانة ملواهاة صارمة ب  أهػح احلػدنث ك   -11

 صػػوما  اليالم ػػة  ػػا أدل إىل إضػػتااد دنػػػا رمسػػع  ليػػن بثبػػات أزتػػػد ا 
اثعػػة إف صػػل أهػػح احلػػدنث ك أصػػبح مدرسػػة فيلنػػة ك إف كػػاف ال سػػم ة مل  ػػ ز 

 بشيح أكسط.
ك مدرسػ ه اليالم ػة دا ػح اراػار السػا قػول  ايةػعلم احلسن أ ظاور   -11

مصتلح أهح احلدنث دق نيوف اوط الفاصح بػ  مػن دتسػيوا بفاػ  السػلى 
ك ب  مػن هػعح إىل النقػة كالم ػة رثبػات ك ففػع ا املسػائح الػم كثػلت دوهلػا 

 ا داؿ ا اايمسا  ك الصفات ك القدر ك ا   ك ار   ار.
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 اهلوامش (
 

                                                           

)جاءت الثجة إلى أبي بكخ الذجيق تخألو ميخاثيا، فقاال ليااأ أباػ بكاخ ماا لاظ فاي  ةاا     - 1
شيء، وما عمزت لظ في سسة رسػل   صمى   عميو وسمع شاياا، فاارج ي ىةاى أساأل السااس، 

. «مى   عميو وسمع أعصاىا الخجسىرخت رسػل   ص»فخأل الساس، فقال الزغيخة بغ شعبةأ 
شاعبة،  أبػ بكخأ ىل م ظ غيخك؟ فقام دمحم بغ مخمزة األنذاري فقال متل ما قال الزغيخة باغفقال 

 فأنفحه ليا أبػ بكخ(. 
ابااغ ماجااو، دمحم بااغ يدنااجأ سااسغ إبااغ ماجااو. إعااجار فخنااق بياات األفبااار الجوليااة، بيااخوت، بااجون   

 297(، ص 2724،  ةا  الفخائس، با  ميخاث الثجة، رقع ) م مػمات الصب ة
 ))إذا اساةأذن أىاج ع ثاثاا فمماع ياهذن لاو فميخجا ع فقاال عزاخأ و   لة ايزغ عمياو بيساة...((  -    2
 ةاا   .2007، 5البحاري، دمحم باغ إسازاعيلأ صاجيل البحااري. رار البةال ال مزياة، بياخوت،    

 .1143(، ص 6245اإلسةاحان، با  الةخميع و اإلسةاحان ثاثا، رقع )
 أىاااااااااج ماااااااااغ أصاااااااااجابو اساااااااااةجمفةو، فااااااااا ذا ىمااااااااا  لاااااااااي صاااااااااجقةو((.)..، وإذا ىاااااااااجثسي  - 3     

ال  -أبػراور، سميزان بغ األش ث بغ إسجاقأ سسغ أباػراور. تجقياقأ شا  يل األرناهو   زَّاج  امل مج 
، أباػا  فراائل القاخ ن، باا  فاي اإلساةغفار، رقاع  م2009، 1قخه بممي،  رار الخسالة ال الزياة،  

 هو أ ىخغ.. و قال األلباني و األرن2/630(، 1521)
مخمع، أبي الجخيغ مخمع بغ الجثاج السيخابػريأ صجيل مخمع. رار البةل ال مزية. بيخوت،  -4
 .569(، 1480،  ةا  الصاق، با  الزصمقة ثاثا ال نفقة ليا و ال سكسى، رقع ).2009، 5 
الدر داااي، بجرالاااجيغأ اإلجاباااة إلياااخار ماااا اساااةجر ةو عائداااة عماااى الذاااجابة. تجقياااقأ سااا يج  -5

 .177 -71، ص  م1970، 2مي، بيخوت،  األفغاني، البةل اإلسا

  عباج أ تجقياق. الذاجابة عماى عائداة إساةجراك فاي اإلصاابة عيغأ الجيغ جال الخيػشي، - 6
 78-32، ص  م1988  ،.ال القاىخة، ال مع، مكةبة الجرونر، دمحم
البحاريأ  ةا  اإلعةذام بالبةا  و الخسة، با  الجثة عمى مغ قالأ إن أىكاام السبي)صامى  - 7

   1329(، ص 7352  عميو و سمع(  انت ضاىخة...، رقع )
 مهسخااة. الجتيااث الباعااثأ  ىفااز أبااي الدااي  ابااغ إساازاعيل الفااجاء أبااي كتيااخ، ابااغ يسطااخأ -8

 .140-138، ص  ىا1408 ،3  بيخوت، التقافية، البةل
 .658(، ص  3606البحاريأ  ةا  الزساقل، با  عامات السبػة في اإلسام، رقع )   -9
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 اإلساامي، البةال.  تجونساو تاارن  و السباػي  الجاجيث فاي رراسااتأ مذصفى دمحم األعطزي، - 10
 .82، ص  م1980  ،.ال بيخوت،

البةاا  ال خياي، بيااخوت، ال. ، ، رار الذاجيجيغأ الزخااةجرك عماى ،دمحم باغ عباج  الجااكع  -11
رقااع   -0صاامى   عميااو و ساامع–،  ةااا  ال مااع، بااا  الساااس اليكااحبػن فااي عيااج السبااي م2008

(438 ، )1/128. 
 ،3  بياخوت، الخناان، مهسخاة.الجاجيث عماػم تجخناخأ يػسا  باغ عبج .ر الثجي ،يسطخأ  - 12

 م2009 ،1  لبسان، الز خفة، رار. الة جيل و الثخحأ يػس .ر الزخعدمي،  (.1/21، ) م2007
 .37، ص 
و  اان نذاخانيا ف اار إلاى ريساو و  اان يقاػل أ )ماياجري دمحم إال  ماكةبات لو(..الجاجيث رواه  - 13

(  و مخااامع ، فااي صااافات 3421البحاري،كةااا  الزساقل،باااا  عامااات السباااػة فااي اإلساااام، رقااع 
 .513(، ص 2781الزسافقيغ وأىكاميع، رقع )

 فيحصئ مغ ضغ أنو عبج  بغ أبي الخخح الحي ارتج أيرا لبغ عار إلى اإلسام يػم الفةل. 
 القماع، رار. الحاف مغ الخاشجي ال ذخ في وق  فيزا اإلنذافأ دمحم ىامج الحميفة،يسطخأ  - 14

 وماب جىا. 167 ، ص.م2004 ،1  رمدق،
 مكةباة اإلماام البحااري، القااىخة، صم، 2008، 4الحزيذ، عتزان بغ دمحمأ ى بة مغ الةاارن .  

(005-045.) 

 -199م، رار الخاام، القااىخة، ص 2007، 2مجدون،دمحمأ تجقيق مػاق الذجابة مغ الفةسة.  
337 ،527. 
 .14رواه مخمع، الزقجمة، با  بيان أن  اإلسسار مغ الجيغ..، ص  - 15

. الخااام   را  و الااخاوي  ألخاااق الثااام أ الحصياال عمااي بااغ أىزااج أبااػيكخ ،البغااجاري  -  16
 .1/197(، 144رقع ) م،1996 ،3 ، الخسالة مهسخة

 (.145الزذجر نفخو، رقع ) - 17
 .1/196الزذجر نفخو ،  - 18
 ،4  القااىخة، الخاام، رار. الةداخن  فاي مكانةياا و الخاسةأ مذاصفى.ر الخاباعي،يسطاخأ  - 19

 .   79، ص .م2008
أ تجقياق. الباغاة نيج شخحأ الجخيغ بغ دمحم بغ   هبة بغ الجزيج عبج الججيج، أبي ابغ - 20
 م مػماات باجون  ، وشاخ اه الجمباي الباابي عيخى ال خيية البةل اىياء رار. ابخاهيع الفرل أبػ دمحم

 .11/48،  الصب ة
 .14مخمع في الزقجمة، با  السيي عغ الخواية مغ الر فاء و اإلىةصيا  مسيا، ص  - 21
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 الزذجر نفخو. - 22
 الزذجر نفخو. - 23
 الزذجر نفخو. - 24

 ماغ لزجااتأ عباجالفةاح أبػغجة،. 79يسطخأ الخباعيأ الخسة و مكانةيا في الةدخن ، ص -25  
 .36، ص  م1984 ،1  ىمل، اإلسامية، الزصبػعات مكةل. الججيث عمػم و الخسة تارن 
 .40أبػ غجةأ لزجات مغ تارن  الخسة و عمػم الججيث، ص  - 26
 .65، ص .م2008 ،1  الجيزد ية، شيبة. ال امة الزججثيغ مساىجأ نػرالجيغ. ر. ال ةخ - 27
 .63الزذجر نفخو، ص  - 28
 .40أبػ غجةأ لزجات مغ تارن  الخسة و عمػم الججيث، ص  - 29
 .65الزذجر الخايق، ص  - 30
 مكةال ابػغاجة، عباجالفةاحأ تجقياق. الزيادان لخاانأ عماي باغ أىزاج ىثاخ اباغ ال خاقاني، - 31

 .1/191  ،.ال م،2002 اإلسامية، الزصبػعات
 فاي أبػغاجة عباجالفةاح الداي  ال اماة تج يقاات ماغ الزخاةزجة الفػائاجأ ماجاج.ر الجرونر، - 02
 .32، ص  م2005 ،1  لبسان، ، شخابمذ ىسيفة، أبي اإلمام رار. الججيث مذصمل عمػم
 رار الفباخ نحباة تػضايل فاي السطخ ندىة عمى السبتأ عمي بغ أىزج ىثخ ابغ ال خقاني، - 33
 .46،  ص  ىا1432 ،2  الخناض، الثػزي، ابغ

يسطخأ ابغ رجل، عبجالخىزغ باغ أىزاجأ شاخح عمال الةخماحي. تجقياقأ نػرالاجيغ عةاخ، رار  - 34
 . 24، ص 1978، 1الزاح لمصباعة و السدخ،  

 رار الجخايغ، م طاع الخايج.رأتجقياق. الجاجيث عماػم م خفاةأ عباج  باغ دمحم الجااكع،يسطاخأ   35
 .24-23ص م،1997 ،1  بيخوت، ال مػم، إىياء
 اليثااخة رار. الزذااصمل لفيااع الزقةااخح الزااسيجأ عااارف بااغ خاااتع الدااخن  ال ااػني،يسطااخأ  - 36
 .58، ص  م1،1996  الخ ػرية، الةػزن ، و لمسدخ

 مكةبااة. الةااجونغ قباال الخااسةأ عثاااج دمحم الحصياال،. 59-58يسطااخأ الزذااجر نفخااو، ص  - 37
 360، ص  م1988 ،2  مذخ، الػهبة،
البثااوي، رار الز خفاة،  دمحم . تجقياقأ عمايأ ميادان اإلعةاجالالاجيغ ، شازذالاحىبييسطاخأ  - 38

 .1/1، الزقجمة م،  1963، 1بيخوت،  
 نعااايع دمحم - األرناااا و  شااا يلأ تجقياااق. الساااباء اعاااام سااايخأ الاااجيغ شااازذ الاااحىبي، - 39

 .9/183،   ىا1413  ،.ال  الخسالة، مهسخة ال خقخػسي،
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 .377يسطخأ الحصيلأ الخسة قبل الةجونغ، ص - 40
يسطخأالاجرونرأ الفػائاج الزخاةزجة ماغ تج يقاات ال اماة الداي  عباجالفةاح أبػغاجة، ص  -  41
37. 

 بااجون  الزسااػرة، الزجيسااة الحراايخي، رار. تصااػره و ندااأتو الخجااال عمااعأ مصااخ بااغ دمحم.ر الدىخانااي،
 الجمباااي الػفاااا أباااػ ساااب  باااغ دمحم باااغ إباااخاهيع ، األعثزاااي اباااغ . 115، ص الصب اااة م مػماااات
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Abstract 

The term of (adherents of prophetic traditions \ Hadith) had 

changed semantically through years. It was developed from 

a-term that had been used to describe those who practiced 

the science of Hadith to a notional term that described a 

group of scientists and their followers who had their own 

approach for texts, specially similar texts, which dealt with 

concepts like names, adjectives, destiny, incapability and 

choices ( free will ). 

Adherents of Hadith had a significant role, as represents of 

Sunnis, to preserve the accurate comprehension of these 

texts against (dogmatic parties) that intruded the Islamic 

World in the the beginning of the 2nd Hegira century. These 

parties emerged due to several facts such as: the expansion 

of the Islamic Caliphate region, encountering between the 

Muslims and other religions, translation of philosophy as 

well as the cultural diversity within the Islamic world, all 

these facts led to the birth of this term in its notional 

meaning as well as gaining eligibility through time. This 

research observes the time period and the reasons which led 

to the semantically development of the term of adherents of 

Hadith 

 


